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1 kříŽkoVÁ, Marie rút: Žít jako znamení. Rozhovory s Josefem Zvěřinou. Zvon, Praha 1995, s. 71.
2 Amnestie presidenta republiky a vlády Republiky československé u příležitosti 15. výročí osvobození ČSR Sovět-

skou armádou se neměla vztahovat ani na osoby odsouzené podle retribučních předpisů, pokud jejich 
čin měl za následek smrt. rokoskÝ, Jaroslav: amnestie 1960. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 1, s. 41.

3 P. thdr. Josef Zvěřina (1913–1990) – český římskokatolický kněz, teolog a historik umění. V roce 1932 
maturoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze. Poté studoval teologii a filosofii na lateránské uni-
verzitě. V červenci 1937 byl vysvěcen na kněze v římě, kde pak působil jako představený české koleje. 
V roce 1938 se vrátil do vlasti. Působil jako kaplan, nejdříve ve Falknově (dnešní sokolov), po záboru 
pohraničí v Pyšelích a poté u sv. Mikuláše v Praze. Po zrušení českých vysokých škol v listopadu 1939 
přednášel na nově zřízeném teologickém učilišti. V letech 1942–1943 byl 13 měsíců internován za 
protinacistický postoj v Zásmukách. Po válce byl krátce vedoucím kulturní sekce onV na smíchově. 
Působil na katolické bohoslovecké fakultě uk v Praze jako smluvní asistent prof. Josefa cibulky pro 
seminář křesťanské archeologie. s P. alexandrem Heidlerem působil jako kaplan ve vysokoškolské 
komunitě kostela sv. salvátora u karlova mostu. V letech 1946–1947 byl na studijním pobytu v Paříži. 
V červnu 1948 byl na uk v Praze promován doktorem teologie. V roce 1950 odešel z pražské teologic-
ké fakulty po jejím vynětí z univerzity karlovy. V září 1950 byl povolán k PtP do libavé, kde pracoval 
v lese. V dubnu 1951 utrpěl těžký úraz a léčil se v posádkové nemocnici v olomouci. V listopadu 1951 
byl v důsledku nového úrazu propuštěn z vojenské služby. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen k 22 
letům odnětí svobody. Vězněn byl postupně na Mírově (1952–1954), na táboře „l“ u Vykmanova 240
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V roce 1960 přišla velká amnestie pro politické vězně a ve vězení nás zůstala jen troška, méně 
než čtvrtina. Já tam zůstal, protože jsem měl jednak mnoho kázeňských trestů, a za druhé, 
jak už jsem se zmínil, v mých spisech stálo, že jsem agent cizí mocnosti – Vatikánu, a amnestie 
se na špiony nevztahovala. Se mnou tam zůstal, můžu říct, výkvět „trestanců“ a „zločinců“. 
Nás kněze pak převezli z Leopoldova do Kartouz. A tam přišla další amnestie, v dvaašede-
sátém roce, a já už si nemůžu vzpomenout, kdo na kterou amnestii šel domů. Také se mi 
míchají jména, kdo už byl v Kartouzích starousedlíkem, kdo přišel z Leopoldova, kdo přišel 
nový z venku.

Josef Zvěřina1 

Jak uvedl ve svém rozkazu z 5. dubna 1960 ministr vnitra rudolf Barák, neměla se 
připravovaná květnová amnestie vztahovat na přímé agenty imperialistických rozvědek, 
teroristy, sabotéry, záškodníky a organizátory protistátních skupin a dále na osoby, odsouzené 
pro vojenskou zradu a pro protistátní činnost, která měla za následek těžkou újmu na zdraví 
a smrt.2 Za mřížemi zůstaly z politických vězňů především osoby s vysokými tresty 
odnětí svobody. Byl mezi nimi také někdejší odborný asistent na teologické fakultě  
P. Josef Zvěřina,3 který byl ve vězení již od ledna 1952. dne 1. listopadu 1952 byl (spo-
lečně s dalšími jednatřiceti osobami, z nichž ovšem osobně znal okolo deseti, neboť 

„Zvěřinec a jeho členové“  
Edice agenturních zpráv o P. Josefu Zvěřinovi z období jeho věznění  
ve Valdicích 1960–1965
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vyšetřovatelé stB sestavili, jak bylo jejich zvykem, skupinu uměle) odsouzen státním 
soudem v Praze za „velezradu“ a „vyzvědačství“ k trestu odnětí svobody na 22 let.4

o Zvěřinově věznění ve Valdicích,5 kam byl eskortován na konci července 1960, 
jsou v archivu bezpečnostních složek dochovány doposud nepublikované dokumen-
ty, které jsou uloženy v pozorovacím svazku. Jedná se zejména o agenturní zprávy, 
které získali příslušníci operativní skupiny (oddělení) ve Valdicích od spolupracovní-
ků mezi vězni.6 Jejich kritické vydání tvoří základ předkládané edice archivních do-
kumentů, jejímž cílem je doplnit a zpřesnit již známé vězeňské vzpomínky P. Josefa 
Zvěřiny a jeho přátel, kteří si dokázali i přes těžké podmínky za mřížemi zachovat 
pevnou víru a vnitřní svobodu.

 (1954–1956), v leopoldově (1956–1960) a ve Valdicích (1960–1965). Po propuštění v listopadu 1965 
pracoval v dělnických povoláních. V roce 1968 se podílel na obnově duchovního života. spoluzaložil 
a redigoval teologickou revue Via. na podzim 1968 byl jmenován odborným asistentem na bohoslo-
veckém semináři v litoměřicích, kde absolvoval habilitační řízení. docentem však jmenován nebyl, 
neboť v roce 1970 musel opět z fakulty odejít. Poté vykonával duchovní správu na faře v Praskolesích 
u Zdic. Po nuceném odchodu do důchodu v roce 1975 žil v Praze. Věnoval se výuce a duchovnímu 
vedení řeholnic a studentů, kteří se připravovali na kněžskou službu. V roce 1976 se mezi prvními stal 
signatářem charty 77. V osmdesátých letech patřil mezi poradce Františka kardinála tomáška. Po 
listopadu 1989 byl jmenován čestným děkanem litoměřické bohoslovecké fakulty. V roce 1990 založil 
křesťanskou akademii Praha a stal se jejím prvním prezidentem. V srpnu 1990 zemřel při koupání 
v moři. kříŽkoVÁ, Marie rút: Žít jako znamení. Rozhovory s Josefem Zvěřinou; stříBrnÝ, Jan: Josef 
Zvěřina v PtP. Universum, 2003, roč. 13, č. 2, s. 10–13; noVotnÝ, Vojtěch: Josef Zvěřina a pražská 
teologická fakulta. Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 2, s. 78–79; VaŠko, Václav: Dům na skále. III. Církev 
vězněná 1950–1960. karmelitské nakladatelství, kostelní Vydří 2008, s. 97–98. knižně byly postupně 
publikovány také některé Zvěřinovy odborné texty, dopisy a články. srov. ZVĚřIna, Josef: Znakovost 
obrazové složky filmu. Filmový ústav, Praha 1968; ZVĚřIna, Josef: Výtvarné dílo jako znak. obelisk, Pra-
ha 1971; kantŮrkoVÁ, eva – ZVĚřIna, Josef: Dialog o víře. opus bonum, Mnichov 1984 (2. vydání 
scriptum, Praha 1993); ZVĚřIna, Josef: Teologie Agapé. Dogmatika. I. a II. díl. scriptum, Praha 1992 
a 1994 (2. vydání Vyšehrad, Praha 2003); ZVĚřIna, Josef: Pět cest k radosti. Výbor z díla. Zvon, Praha 
1995 (2. vydání 1997, 3. vydání Vyšehrad, Praha 2003); ZVĚřIna, Josef: Vzdor ducha. Z dopisů a kratších 
zamyšlení. Vyšehrad, Praha 2002.

4 Jednalo se o největší proces s členy katolického hnutí, které za II. světové války založil na sloven-
sku kněz tomislav kolakovič. síť malých kroužků se po květnu 1945 rozšířila do českých zemí, kde 
k hlavním představitelům patřili P. alexander Heidler, P. oto Mádr, prof. růžena Vacková či právě  
P. Josef Zvěřina. VaŠko, Václav: Procesy s katolickou akcí. In: kol. autorů: Církevní procesy padesátých 
let. Sborník příspěvků z konference. karmelitské nakladatelství, kostelní Vydří 2002, s. 40–41.

5 Valdická věznice v období komunistického režimu často měnila svůj název. nejdříve se nazývala 
„trestní ústav Ms“, od roku 1952 „uzavřený ústav nápravných zařízení MV“, od roku 1954 „Věznice 
č. 2“, od roku 1955 „nápravně pracovní tábor č. 1“, od roku 1961 „Útvar nápravných zařízení MV“ 
a od roku 1965 „nápravně výchovný ústav“. Blíže k  historii valdické věznice JoHn, roman: Valdice 
a osudy politických vězňů 1948–1989. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 4, s. 105–113; klIPcoVÁ, Barbora 
(ed.): Valdická Kartouza 1627–1857–2007. Fenomén věznice. Část II. Historie věznice (1857–2007). regionál-
ní muzeum a galerie v Jičíně, Jičín 2009.

6 Pozorovací svazek k Josefu Zvěřinovi (3. 5. 1913) byl zaregistrován nZ Valdice dne 20. 12. 1961, re-
gistrační číslo (dále jen reg. č.) 5724. uložen byl 4. 12. 1965, a. č. 36719. ABS, Protokol registrace 
osobních, agenturně pátracích, evidenčních, objektových a věcných operativních svazků, 1. zvláštní 
oddělení ks MV Hradec králové. svazek byl následně 10. 9. 1995 uložen v archivu ministerstva vnitra 
pod novým a. č. 954342 MV. ABS, archivní protokol operativních svazků s-stB Ústí nad labem, Hra-
dec králové, sous ass MV čr.
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Referent

Založit pozorovací svazek k P. Josefu Zvěřinovi navrhl 18. prosince 1961 npor. Zdeněk 
Protiva.7 Jako hlavní důvod uvedl Zvěřinovo působení na ostatní vězně: Jeho činnost je 
stále sledována a jeví se nám nyní tak, že bude nutné jej později postihnout soudně. Celkem byl 
15x kázeňsky trestán, většinou za nedovolené motákování, náboženské úkony a pod. Vzhledem 
k tomu, že v této činnosti neustává, rozhodl jsem se na něho založit pozorovací svazek a v pří-
padě, že bude nadále pokračovat v této nedovolené činnosti, podáme na něho trestní oznámení.8

Protiva, který vedl pozorovací svazek až do Zvěřinova propuštění v listopadu 1965, 
pracoval ve Valdicích od roku 1954 jako referent operativní skupiny.9 Podle vzpo-
mínek politických vězňů patřil mezi nejobávanější osoby ve věznici. často prováděl 
prohlídky a posílal vězně do korekce za maličkosti nebo vymyšlená obvinění. Jaromír 
Jarmář, odsouzený k doživotí za předávání informací do zahraničí, vystřídal v padesá-
tých letech několik věznic. Vzpomínky na kartouzy shrnul lakonicky: Ve Valdicích Pro-
tiva, jinak vcelku normální režim, špatná strava, hlad.10 také P. Zvěřina na něho vzpomínal 
jako na nebezpečného člověka: Nejhorší tam byl „bezpečák“, jmenoval se Protiva a to jméno 
si plně zasloužil, takový tlouštík to byl, tvářil se bodře, ale byl zákeřný. A nás kněze pořád 
provokoval a týral prohlídkami. Jednou zinscenoval, že nás odváží, a zatím nás jenom převedli 
do jiné místnosti, byl to velký „filcunk“, jak se říká, to znamená osobní prohlídka. Zdemolovali 
nám ubikaci a Protiva ještě říká: „Udělali jsme vám tam pořádek, tak ať si ho udržujete.“ 
A tam byla spoušť, všechno nám rozházeli, rozbili. Jednomu kolegovi, byl to matematik, sebrali 
výpisky z matematiky a roztrhali je. Ten pan Protiva byl opravdu zlý člověk.11

7 Zdeněk Protiva (1921–?) – příslušník snB a snV. Původním povoláním truhlář. dne 15. 8. 1949 byl 
přijat do služeb ministerstva vnitra, zařazen do základní školy nB. dne 28. 11. 1949 zařazen na kV 
stB Hradec králové jako výkonný orgán. od 19. 4. 1950 přemístěn jako referent k oddělení stB Žam-
berk a od 1. 12. 1951 ve stejné pozici k oddělení stB Jičín. od 31. 3. 1954 přemístěn jako referent 
agenturní operativy k ÚnZ MV Valdice. dne 1. 3. 1961 ustanoven tamtéž do funkce staršího referenta 
agenturní operativy. dne 1. 8. 1965 převeden k snV a 1. 1. 1969 do oboru Ministerstva spravedlnosti 
čsr. Ve službách MV dosáhl hodnosti: 1. 1. 1951 – strážmistr, 1. 1. 1953 – štábní strážmistr, 1. 9. 
1953 – staršina, 1. 11. 1954 – podporučík, 1. 11. 1956 – poručík, 9. 5. 1960 – nadporučík, 1. 5. 1964 – 
kapitán. členem ksč byl od 1. 6. 1948. Zastával různé stranické funkce v bydlišti i ve valdické věznici. 
ABS, f. Personální spisy, personální spis Zdeněk Protiva, nar. 2. 11. 1921, a. č. 5558/21.

8 srov. dokument č. 6.
9 Ve Valdicích bylo v květnu 1960 zařazeno v operativní skupině 5 operativců a 1 vyšetřovatel. opera-

tivní skupina vykazovala celkem 41 agentů mezi vězni. toMek, Prokop: Dvě studie o československém 
vězeňství 1948–1989. ÚdV, Praha 2000, s. 17–18. 

10 ZeManoVÁ-MaZaloVÁ, Josefa anna: Budou-li mlčet oni, rozkvílí se kamení. Třetí odboj na Moravě. ná-
kladem vlastním, Brno 1990, s. 61.

11 kříŽkoVÁ, Marie rút: Žít jako znamení. Rozhovory s Josefem Zvěřinou, s. 73–74. citované svědectví 
P. Zvěřiny je v drobně upravené podobě otištěno také ve sborníku, který připravila k vydání ludmi-
la Vrkočová. Jedná se o doslovný přepis magnetofonového záznamu rozhovoru Marie rút křížkové  
s P. Zvěřinou. chybně je v něm následující popis uveden jako vzpomínání na leopoldov, ve skutečnos-
ti se jedná o Valdice: Jednou bych málem, ačkoliv jsem byl opatrný, přišel o naše zásoby vína, které jsme si dělali 
z hrozinek, a naše hostie, které jsme si dělali z čisté mouky, z těch pytlů. Jak jsme vyklepali pytle, tak tu nejlepší 
mouku pak jsme přeseli a dělali si z toho hostie. No, a málem by mě byl chytil. Náčelník tam byl celkem slušný. 
Zato bezpečnostní referent, to byl takový protiva [!]. Nomen omen. A byl to člověk zákeřný a nás měl ve zvláštní 
lásce a z té zvláštní lásky jsem ještě já těžil nejvíc. Ale to se dalo snést. Já jsem musel pořád pracovat, a když mi na-
šli něco, třeba anglická slovíčka nebo ty moje spisy, tak jsem byl zavřen. VrkočoVÁ, ludmila (ed.): Svědectví.
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 Osudy politických vězňů 1947–1976. nakladatelství ludmila Vrkočová, Praha 2007, s. 253–254. 
12 ABS, f. Personální spisy, personální spis Zdeněk Protiva, nar. 2. 11. 1921, a. č. 5558/21, služební hod-

nocení za dobu 15. 11. 1955 do 10. 12. 1957 na por. Zdeňka Protivu, 10. 12. 1957.
13 tamtéž, návrh na přeřazení por. Zdeňka Protivy, 9. 3. 1959.
14 tamtéž, služební hodnocení za dobu od 31. 1. 1962 do 31. 1. 1964 na npor. Zdeňka Protivu, 18. 2. 

1964.
15 Podle dokumentů z roku 1966 měl kpt. Protiva také operativní dohled nad „ústavní kuchyní a kuchy-

ní MV“. ABS, f. objektové svazky – Hradec králové (dále jen Hk-oB), objektový svazek a. č. oB-208 
Hk, návrh na zavedení objektového svazku, 30. 7. 1966.

16 ABS, f. Personální spisy, personální spis Zdeněk Protiva, nar. 2. 11. 1921, a. č. 5558/21, návrh na pře-
řazení por. Zdeňka Protivy, 9. 3. 1959.

17 tamtéž, Mimořádné služební hodnocení por. Zdeňka Protivy, 18. 4. 1960.
18 tamtéž, služební hodnocení za dobu od 31. 1. 1962 do 31. 1. 1964 na npor. Zdeňka Protivu, 18. 2. 1964.
19 tamtéž, návrh na vyznamenání „Za zásluhy o obranu vlasti“, 11. 1. 1966.

o Protivově horlivosti se naopak s velkým uznáním vyjadřovali jeho nadřízení. 
starší referent operativy por. František spousta v prosinci 1957 vypracoval Protivovo 
služební hodnocení, ve kterém zdůraznil jeho nasazení. Z jeho zprávy také vyplývá, že 
některé z motivů Protivova chování k politickým vězňům vyplývaly patrně z jeho kom-
plexů méněcennosti: Ve své práci je houževnatý a svědomitý, nehledí na svůj volný čas. Svoje 
vědomosti, jak po stránce pracovní a odborné, stále prohlubuje, o čemž svědčí jeho dobré výsledky 
ve vykonané práci a zdokonalovacím školení. Velmi dobrý postřeh a inteligence mu umožňuje 
to, že dovede okamžitě reagovat na vše, co může vést k úspěšnému boji proti třídnímu nepříteli, 
i když tento mnohdy má vysokoškolské vzdělání nebo i několikaleté špionážní školy v zahraničí. 
Dovede vždy proti těmto lidem použít nejvhodnější formy jednání a tak dociluje svých úspěchů.12

náčelník valdické věznice npor. stanislav král v březnu 1959 uvedl v dalším z do-
chovaných hodnocení, že Protiva chodil do věznice pracovat z vlastní iniciativy i ve 
svém volném čase.13 Podobnou zprávu o Protivovi napsal také za pět let: Sám patří 
k nejzkušenějším pracovníkům oddělení AO a při doposud neobsazené funkci náčelníka od-
dělení pomáhá zapracovat dva služebně mladší příslušníky. Úkoly vyplývající z jeho zařazení 
plní poměrně svědomitě i s potřebným odborným a politickým přístupem. Jeho předností před 
ostatními pracovníky oddělení je ta skutečnost, že velmi často se pohybuje v prostorách útvaru 
a tím dosahuje toho, že zná většinu odsouzených.14 

Hlavním úkolem Protivy ve Valdicích bylo řízení agenturní sítě na jednom ze 
čtyř valdických pracovišť, které mělo označení „Brusírna“.15 V roce 1959 řídil celkem 
10 vázaných spolupracovníků a větší počet důvěrníků.16 o rok později se také podílel 
na hromadném získávání spolupracovníků v souvislosti s květnovou amnestií: V sou-
časné době obsluhuje 13 spolupracovníků a pracuje na 17 dožádání o zamlčené trestné činnosti 
od různých SMV SNB s velmi dobrými výsledky. V roce 1959 zaverboval celkem 5 spolupra-
covníků, v letošním roce zaverboval do dnešního dne (4. dubna – pozn. aut.) celkem 18 spo-
lupracovníků, kteří budou předáni jiným KS-MV a III. správě MV po propuštění na amnestii. 
[...] Dále pro vlastní potřebu jako náhradu za úbytek v agenturní síti získal dosud podle plánu 
2 spolupracovníky, na které jsou založeny osobní spisové svazky a další verbovky má připrave-
ny.17 V roce 1964 řídil osm18 a od dva roky později jedenáct spolupracovníků. Podle 
hodnocení náčelníka operativního oddělení ve Valdicích mjr. Jaroslava středy během 
každého roku pravidelně získá nové 4 TS.19
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Pro sledování P. Zvěřiny ve Valdicích Protiva postupně využíval několik spolupra-
covníků. V závěrečné zprávě, kterou napsal v souvislosti se Zvěřinovým propuštěním 
v listopadu 1965, popsal jejich roli následujícím způsobem: Zpočátku to byl TS KAREL, 
JINDRA, LUBOR, kteří byli k němu zaměřeni přímo ze středu kněží. Po jejich propuštění byl 
sledován pouze okrajově TS LIESKOVSKÝM, BLAHOTOU a STŘEDOU.20

Spolupracovníci

Výše uvedená krycí jména umožňují v kombinaci s dochovanými registračními pro-
tokoly dohledat, jaké osoby se pod nimi skrývaly. u poloviny z nich se navíc v archivu 
zachoval operativní svazek, pomocí něhož je možné zjistit, za jakých okolností byly ke 
spolupráci získány. Je tak možné přiblížit často velmi tragické osudy jednotlivců, kte-
ří se ocitli v těžké životní situaci a selhali. Jejich motivy ke spolupráci byly obdobné, 
především se snažili získat výhody ve vězení a dosáhnout podmíněného propuštění. 
Jejich obětem přineslo jejich skryté působení velké obtíže. Jeden z nich navíc pomá-
hal tajné policii i po propuštění a výsledkem jeho činnosti byla řada zatčených, kteří 
strávili ve vězení řadu let.

Je nutné zdůraznit, že mezi vězněnými duchovními bylo konfidentů velmi málo 
a představované osudy jsou výjimkami, které do jisté míry potvrzují pravidlo. na zá-
kladě studia archivních dokumentů je možné souhlasit s P. ondokem, který ve svých 
vzpomínkách odhadoval, že se jednalo o spíše ojedinělé případy: Za dobu celého věznění 
(téměř dvanácti let) jsem se setkal se čtyřmi případy, přičemž jsem poznal více než čtyři stovky 
vězněných kněží. Existovala ovšem určitá podezření, která nešla ani potvrdit, ani vyvrátit.21 
o donašečích se ve svých vzpomínkách na věznění v leopoldově zmínil obdobně také 
břevnovský opat anastáz opasek: Bylo mezi námi několik málo smutných postav. Nebylo 
jich mnoho, ale jisté je, že velitelství informace o našem oddělení mělo. Od kněží nastrčených 
nebo režimem dosazených, u nichž si byli jisti, že jejich deliktem a důvodem odsouzení nebyla 
věrnost církvi nebo kněžské poslání, ale nějaká špinavost.22

Převor znojemského kláštera dominikánů Jakub a. Zemek připomněl v souvislosti 
se svým vězněním ve Valdicích na konci padesátých let další typ spolupracovníků: 
Nasadili tam na nás „bomzáky“. Byli to zloději a vrazi. Také „parťáci“ v brusírně byli tři 
vrazi (Pecka, Sís a ještě jeden). Prostě tak, jak to dělali Němci v koncentráku: kápo byl vždy 
vrah a zloděj. Dávali pozor, zda se modlíme (i na cele). Sledovali, zda se modlíme při jídle, 
a hned to hlásili. To byl zločin: „náboženská propaganda“. Mimořádnou krutostí se ve Valdicích 
vyznamenávali zástupce vedoucího Faltinek, bachař Skrbek, Vojtěch a jiní.23 Jeho svědectví 
potvrzuje také pozorovací svazek, který byl veden ve Valdicích k P. Josefu Zvěřinovi. 
Z dochovaných dokumentů je jasné, že minimálně dva spolupracovníci měli za sebou 
těžké kriminální delikty.

20 srov. dokument č. 44. 
21 ondok, Josef Petr: Muklovský Vatikán. cdk, Brno 2005, s. 32.
22 oPasek, anastáz: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera. torst, Praha 1997, s. 239.
23 ZeMek, Jakub antonín: Vatikánský špión. Matice cyrilometodějská, olomouc 1991, s. 92.
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24 kÝr, aleš: Věznice Valdice v období deformací a reforem českého vězeňství (1952–1992). Historická 
penologie, 2007, roč. 5, č. 3, s. 52.

25 srov. BaJcura, lubomír: nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945–1969. 
České vězeňství, 1999, roč. 6, č. 2–3, s. 48–49. 

26 srov. dokumenty č. 1 a 2.
27 ABS, f. agenturní svazky – centrála (dále jen ts-MV), svazek a. č. 695694 MV.
28 PaVlík, Jan: Budou Vás vydávat soudům. Dějiny české provincie T.J. v době komunistického útlaku v letech 

1950–1990. societas, Praha 1995, s. 47, 65, 67, 91 a 94. P. Pavlík uvádí, že Vančurova matka byla členkou 
ksč. Podle dokumentů uložených ve svazku členkou ksč (na rozdíl od svého manžela) nebyla. ABS, 
f. ts-MV, svazek a. č. 695694 MV, Zápis o výpovědi Jaroslava Vančury, 8. 10. 1952.

ke spolupráci byli podle aleše kýra často využíváni operativním oddělením členové 
tzv. samospráv odsouzených či režijní zaměstnanci, kteří se mohli sami v ústavu pohy-
bovat. agenti podepisovali „vázací akt“, kterým vyjadřovali svůj souhlas s požadovanou 
činností. Podle kýrových závěrů byli ke spolupráci vězni v řadě případů donucováni na 
základě kompromitujících informací. na straně druhé však byli zvýhodňováni kázeň-
skými odměnami, přízní příslušníků nZ a příslibem podmíněného propuštění.24 

Formální rámec spolupráce s vězni v tomto období určovaly příslušné interní 
směrnice, které definovaly používané kategorie a možnosti odměňování tajných spo-
lupracovníků. „směrnice pro agenturně operativní práci v nápravných zařízeních“, 
která platila od listopadu 1963, rozdělovala spolupracovníky na agenty, informátory 
a rezidenty. Podle této směrnice bylo možné odměnit tajné spolupracovníky z řad 
odsouzených navržením k podmíněnému propuštění, přerušením trestu, zvýhodně-
ním při výkonu trestu, peněžitými a věcnými odměnami, podporou rodinných pří-
slušníků. Podle jednoho z článků byla dokumentace o agenturní práci tajná a zprá-
vy takto získané nebyly brány jako oficiální dokument. Pro kontrolu práce tajných 
spolupracovníků a při agenturním rozpracování měla být využívána ve spolupráci  
s IX. správou MV operativní technika, konkrétně odposlechy.25 

Lubor

nejstarší dochované agenturní zprávy k P. Josefu Zvěřinovi vznikly na základě infor-
mací spolupracovníka s krycím jménem „lubor“. na rozdíl od ostatních dokumentů 
se vztahují k období před Zvěřinovým přemístěním do Valdic na konci července 1960. 
Jak z jejich obsahu vyplývá, zdrojem byl člen jezuitského řádu, který byl společně se P. 
Zvěřinou vězněn v leopoldově a měl jeho naprostou důvěru.26 

Podle dokumentů uložených v agenturním svazku27 se jednalo o Jaroslava Vanču-
ru, který se narodil 9. září 1928 v Praze. Po válce působil v Junáku, kde zastával funkci 
zástupce vedoucího oddílu v Bubenči. V roce 1947 maturoval na Jiráskově gymnáziu 
v Praze. Poté vstoupil do jezuitského řádu a přijal řeholní jméno František. nejdříve 
studoval filosofii na jezuitském učilišti v děčíně. V srpnu 1949 byl jako scholastik po-
slán do děčína. Po zásahu proti řeholím v dubnu 1950 byl spolu s ostatními jezuity, 
františkány a minority internován v bohosudovském klášteře. Podle svědectví P. Jana 
Pavlíka byla Vančurově matce povolena jako jediné návštěva v Bohosudově, aby svého 
syna přemluvila k vystoupení z jezuitského řádu.28 V září 1950 byl povolán k PtP, ale 
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brzy byl propuštěn ze zdravotních důvodů do civilu. Vrátil se do Prahy a v roce 1951 
začal pracovat jako úředník v čsad, kde mu sehnal místo jeho otec, který pracoval 
na finančním ředitelství zmíněného podniku. V roce 1952 začal studovat, nejdříve na 
Vysoké škole hospodářských a politických věd a po jejím zrušení v září 1953 na nově 
vzniklé Vysoké škole ekonomické. Zapojil se také aktivně do čsM, kde pracoval jako 
místní funkcionář. současně udržoval kontakty se svými jezuitskými spolubratry. 

V květnu 1953 byl Vančura poprvé získán příslušníky stB ke spolupráci.29 Zprávy 
měl podávat o jezuitech a skautech. Vančura se podle dochovaných dokumentů snažil 
nikoho nepoškodit a dokonce varoval své děčínské přátele Huga engelharta a Jaroslava 
leibla, že jsou sledováni tajnou policií. Varoval také svého bývalého spolužáka z děčín-
ské koleje Vladimíra koláře, že stB připravuje jeho zatčení. dne 6. července 1955 byl 
Vančura zatčen podruhé a odsouzen nejvyšším soudem v Praze, kterému předsedal 
Judr. Jaroslav novák, za vyzrazení spolupráce s stB k 8 letům odnětí svobody a vedlej-
ším trestům propadnutí celého majetku a ke ztrátě čestných práv občanských na 5 let.30

Vančura byl po soudu vězněn postupně v Banské Bystrici, Ilavě, Žilině, opět v Ilavě 
a nakonec v leopoldově.31 Ve vězení začal opět spolupracovat se státní bezpečností, 
snad již od roku 1956. Z leopoldova byl Vančura 31. července 1958 převezen do pan-
krácké věznice, odkud byl podmíněně propuštěn v den svých třicátých narozenin,  
9. září 1958. o dva dny později podepsal nový závazek ke spolupráci s stB pod kry-
cím jménem „lubor“. Výsledky jeho spolupráce s tajnou policií byly pro jezuitský řád 
velmi tragické. V leopoldově si Vančura získal důvěru řady vězňů, včetně P. Josefa 
Zvěřiny či provinciála jezuitů P. Františka Šilhana, který ho před propuštěním pověřil 
v dobré víře různými vzkazy a úkoly pro svého zástupce P. antonína Zgarbíka a další 
spolubratry, kteří byli na svobodě. Výsledkem byla nová vlna zatýkání a soudních pro-
cesů s jezuity na konci padesátých let. Pozdější provinciál P. Jan Pavlík ve svých vzpo-
mínkách charakterizoval tehdejší situaci jako druhý velký útok na Tovaryšstvo a Vanču-
rovu roli popsal jako zradu odpadlého scholastika.32

Podle dokumentů z agenturního svazku bylo na základě Vančurových zpráv (do 
dubna 1961 jich podal 270) postupně zatčeno celkem 18 osob. P. antonín Zgarbík 
a dalších patnáct členů jezuitského řádu a dva laici byli v březnu 1960 odsouzeni 
krajským soudem v ostravě k vysokým trestům. Viceprovinciál Zgarbík, který byl 
vězněn ve Valdicích, na Mírově a ve vězeňské nemocnici v Brně, zemřel za mřížemi  
22. ledna 1965 na následky neléčeného zápalu plic. Bylo mu 52 let.33

29 V dochovaných archivních dokumentech nejsou přesně uvedeny okolnosti, za jakých byl Vančura po-
prvé získán ke spolupráci s stB. Podle historika Vojtěcha Vlčka byl Jaroslav Vančura v květnu 1953 
zatčen a ke spolupráci získán při vyšetřování. Vlček, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací 
komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilometodějská, olomouc 2004, s. 203.

30 Jednalo se o trestné činy „velezrady“, „ohrožení státního tajemství“ a „nadržování“. ABS, f. Vyšetřovací 
spisy – centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-1968 MV, rozsudek nejvyššího soudu v Praze 
spisová značka (dále jen sp. zn.) 1 t 48/55, 4. 11. 1955.

31 Národní archiv (dále jen na), f. správa sboru nápravné výchovy (dále jen s-snV) – nezpracováno, 
osobní spis Jaroslava Vančury, č. 4557.

32 PaVlík, Jan: Budou Vás vydávat soudům. Dějiny české provincie T.J. v době komunistického útlaku v letech 
1950–1990, s. 112.

33 Vlček, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964, s. 215–225.
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34 ABS, f. ts-MV, svazek a. č. 695694 MV.
35 rozhovor Petra Blažka s Janem rybářem, Praha 21. 7. 2011.
36 srov. dokumenty č. 4, 10–22, 28 a 44.
37 ABS, f. ts-MV, svazek a. č. 600545 MV.
38 usnesení nejvyššího soudu z 8. 10. 1950, sp. zn. 4 to 0112/58, NA, f. s-snV – nezpracováno, osobní 

spis karla Bartáka, č. 5459.
39 srov. dokument č. 28.

Po rozsáhlém zatýkání ztratil Vančura u jezuitů definitivně důvěru. V roce 1961 se 
oženil. Jeho manželka Jindřiška spolupracovala také s tajnou policií pod krycím jmé-
nem „Helena“ a byla v první polovině šedesátých let úkolována i ke svému manželovi. 
s pomocí stB byl Vančurovi zahlazen trest a mohl dokončit studia na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. V roce 1968 vstoupil do ksč. Ve Výzkumném ústavu dopravy, 
kde pracoval po odchodu z čsad, získal postavení náměstka ředitele. Po celou dobu 
byl stB využíván jako tajný spolupracovník. Jeho vztah k příslušníkům tajné policie 
ochladl teprve na počátku sedmdesátých let, kdy byla navzdory původním slibům 
jeho role při zásahu proti jezuitskému řádu částečně odhalena při jednom z reha-
bilitačních procesů. svazek důvěrníka stB s krycím jménem „lubor“ byl do archivu 
uložen teprve 19. května 1978.34 

Podle svědectví P. Jana rybáře zemřel Jaroslav Vančura před několika lety. na smr-
telné posteli odmítl nabídku jednoho ze svých bývalých spolubratrů na smíření.35

Jindra

další spolupracovník, který byl ve vězení úkolován k P. Zvěřinovi, podával zprávy 
pod krycím jménem „Jindra“.36 Podle dochovaného agenturního svazku37 se jednalo 
o P. karla Bartáka. narodil se 17. června 1925 v Hlučíně, kde navštěvoval gymnázium. 
Po odtržení pohraničí dokončil střední školu v ostravě. Po válce vystudoval seminář 
v olomouci, vysvěcen na kněze byl v Hlučíně v roce 1949. Poté působil až do roku 
1957 postupně jako administrátor a kaplan v kloboukách, uherském Hradišti, Vsetí-
ně a jako kooperátor farnosti v Želechovicích u tehdejšího Gottwaldova.

ke spolupráci s tajnou policií byl P. Barták zřejmě získán na základě kompromitu-
jících okolností. V roce 1958 byl krajským soudem v uherském Hradišti odsouzen za 
zneužívání jedenácti nezletilých dívek k 15 letům odnětí svobody.38 Již ve vyšetřovací 
vazbě byl podle dochovaných dokumentů stB využíván jako „nevázaný agent“ celkem 
ve dvanácti případech. Ve Valdicích byl ke spolupráci získán 9. prosince 1960 npor. 
Zdeňkem Protivou a mjr. antonínem kyndlem. Motivem ke spolupráci byla snaha 
o podmíněné propuštění. Mezi vězněnými duchovními měl velkou důvěru, přestože 
někteří z nich věděli o důvodech jeho odsouzení. Hájil se před nimi tím, že byl účelově 
odsouzen a že se ve skutečnosti jednalo o politickou kauzu. Během svého věznění ve 
Valdicích podal celkem 57 vlastnoručních zpráv, z nichž některé jsou otištěny v této 
edici dokumentů. dokládají, že jeho činnost byla pro ostatní spoluvězně nebezpečná. 
npor. Protiva po jeho propuštění uvedl v jednom z dochovaných dokumentů, jak se 
postupně vlivem propouštění spolupracovníků zúžil okruh využitelných informáto-
rů na minimum: Po propuštění JINDRY do civilu nemáme již takového spolupracovníka, 
který by byl schopen k Zvěřinovi podávat poznatky hlubšího rázu.39
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Po podmíněném propuštění v červnu 1964 karel Barták pracoval v Praze jako děl-
ník a byl zpočátku využíván nadále jako spolupracovník stB (předal dalších 12 zpráv). 
V listopadu 1964 se však odmítl s příslušníky tajné policie nadále scházet. důvo-
dem byla podle jejich zprávy skutečnost, že o jeho mravnostním deliktu vyšlo několik 
článků v tisku a jeho pověst byla podle jeho názoru poškozena. Příslušníci stB také 
odmítali zařídit jeho rehabilitaci. V říjnu 1965 byl svazek s krycím jménem „Jindra“ 
uložen do archivu.40

Lieskovský

Poslední spolupracovník, jehož osudy je možné rekonstruovat ze zachovaného ope-
rativního svazku, působil pod krycím jménem „lieskovský“.41 Jmenoval se Jan slovák 
a narodil se 16. června 1920. Po absolvování učitelské akademie pracoval jako učitel 
a osvětový instruktor. Byl členem kss, sčsP, roH a svazarmu. V žárlivosti zavraž-
dil svou manželku a pokusil se o sebevraždu. V únoru 1960 byl následně odsouzen  
k 15 letům odnětí svobody.

ke spolupráci byl podle agenturního svazku získán 16. prosince 1961 ve valdické 
vězeňské knihovně mjr. antonínem kyndlem a npor. Františkem spoustou, který se 
stal jeho prvním řídícím orgánem. od června 1962 byl jako agent s krycím jménem 
„lieskovský“ řízen npor. Zdeňkem Protivou a využíván také ke sledování P. Zvěřiny. 
dne 11. ledna 1964 byl v souvislosti se změnou směrnic pro operativní práci převeden 
do kategorie informátor. Jak npor. Protiva uvedl v jednom z vyhodnocení, operativní 
slovákovy možnosti nebyly příliš velké. často se totiž dostával do sporu s jinými věz-
ni, které se snažil jako uvědomělý komunista přesvědčit o výhodách socialistického 
zřízení.

spolupráce s Janem slovákem byla v lednu 1969 ukončena v důsledku zrušení práce 
s agenturou v útvarech SNV.42 Před uložením svazku do archivu 28. ledna 1969 byla 
většina dokumentů skartována, ponechány byly pouze obsah svazku, zpráva o získání 
ke spolupráci, návrh na ukončení spolupráce a důvodová zpráva k uložení svazku.43

Karel, Blahota a Středa

u zbývajících tří spolupracovníků (krycí jména „karel“,44 „Blahota“45 a „středa“) není 
možné okolnosti jejich získání k donášení na P. Zvěřinu z dostupných pramenů a svě-

40 ABS, f. ts-MV, svazek a. č. 600545 MV, návrh staršího referenta 1. oddělení 9. odboru II. správy MV 
kpt. Václava Šubrta na uložení osobního svazku č. 23582 do archivu, 4. 10. 1965.

41 srov. dokumenty č. 29, 35, 38 a 44. 
42 ABS, f. ts-MV, svazek a. č. 944572 MV, důvodová zpráva kpt. Josefa Šindeláře k uložení osobního 

svazku spolupracovníka do archivu, 20. 1. 1969.
43 ABS, archivní protokol agenturních svazků a spisů spolupracovníků, sous ass MV čr, a. č. svazku 

944572 MV. 
44 Pod krycím jménem „karel“ spolupracoval ve Valdicích Jiří dítě, který se narodil 21. září 1912 v Praze. 

srov. dokumenty č. 3, 8 a 44.  
45 Pod krycím jménem „Blahota“ spolupracoval ve Valdicích adolf Bauer, který se narodil 8. dubna 1915 

v Hrdlovce. srov. dokumenty č. 3, 8 a 44.
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dectví zcela spolehlivě rekonstruovat. Jisté je, že v případě posledně jmenovaného se 
bezpochyby jedná o velmi tragický příběh. Pod krycím jménem „středa“46 je v regis-
tračních protokolech svazků stB uveden jako spolupracovník jeden z nejdéle vězně-
ných řeholníků v komunistickém československu.

salvatorián P. alfred Václav Janiš strávil v komunistických věznicích celkem  
16 let. narodil se v Hoštejně 14. února 1910. Poprvé byl odsouzen již v říjnu 1949 stát-
ním soudem v Praze za zločiny „velezrady“ a „špionáže“ na doživotí. Jako vojenský 
duchovní se po únoru 1948 setkával s dalšími důstojníky, kteří odmítali nový režim. 
na podzim 1948 pomohl plk. Ferdinandu Šedovi, který později uprchl do zahraničí. 
Šedův syn Milan se v březnu 1949 vrátil do československa jako kurýr americké taj-
né služby a P. Janiš mu pomohl obstarat několik vojenských map. Po odsouzení byl  
P. Janiš vězněn v Plzni-Borech, Valdicích a na Mírově, odkud byl květnu 1960 propuš-
těn na amnestii poté, co se zavázal ke spolupráci s stB. Po propuštění pracoval jako 
dělník v olomouci. P. Janiš se několikrát sešel se salvatoriánským spolubratrem  P. 
antonínem Jiřím Puštějovským, ale do řádové činnosti se aktivně nezapojil, patrně 
aby neohrozil ostatní salvatoriány. následně byl zatčen stB a obviněn ze zanedbání 
spolupráce a neoznámení trestné činnosti. odsouzen byl v listopadu 1961 krajským 
soudem v ostravě k 2 letům odnětí svobody. ovšem vzhledem k předchozímu podmí-
něnému propuštění v květnu 1960 bylo P. Janišovi nařízeno odpykání zbytku prvního 
trestu, tedy 13 let. V srpnu 1963 byl Janiš podle příslušného registračního protokolu 
získán ke spolupráci. Jeho řídícím orgánem byl npor. ladislav koutný. Janiš byl úko-
lován k P. Josefu Zvěřinovi. agenturní zprávy, které vznikly na základě jeho hlášení, 
obsahují řadu nepřesností a jejich dopad nebyl podle všeho zdaleka tak vážný, jako 
tomu bylo u informací předaných „luborem“, „Jindrou“ či „karlem“.47 spoluprá-
ce podle všeho přispěla nejen k přeřazení na lehčí práci do prádelny, ale především 
k pozdějšímu udělení milosti prezidentem republiky. Z druhého výkonu trestu, který 
P. Janiš strávil ve Valdicích, byl podmíněně propuštěn 3. září 1965.48

Agenturní zprávy

dochované agenturní zprávy jsou podle všeho pouhým torzem původní operativní 
dokumentace, která byla v souvislosti se sledováním P. Zvěřiny ve Valdicích vytvořena. 
Jedná se totiž o výpisy z rozsáhlejších zpráv, v nichž byly zřejmě informace i k jiným 
odsouzeným. Ze srovnání frazeologie jednotlivých zpráv je zřejmé, že u většiny z nich 
se ve skutečnosti pravděpodobně jedná o přepis původně vlastnoručních zpráv spolu-
pracovníků. některé z nich mají poměrně vysokou úroveň, naopak u jiných převládá 
primitivní slovník a jazyková neobratnost.

46 srov. dokumenty č. 23–26, 28, 32 a 44. 
47 srov. dokument č. 44.
48 NA, f. s-snV – nezpracováno, osobní spis alfréda Janiše, č. 7655. srov. Vlček, Vojtěch: Perzekuce 

mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964, s. 378–379, 382–383.
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Publikované zprávy vedle jiného také zachycují každodenní život vězněných du-
chovních ve valdické věznici, který byl poměrně jednotvárný. Jeho rytmus určovala 
především práce. Většina odsouzených duchovních ve Valdicích pracovala v brusír-
ně, kde se vyráběly hlavně skleněné ověsy na lustry. Podle svědectví převora Jakuba  
a. Zemka se jednalo o značně vyčerpávající činnost: Byly to snad nejhroznější galeje, jimiž 
jsem prošel. Kdo nesplnil normu v broušení, šel do korekce. Pracovali jsme na dvě směny, vždy 
od dvanácti do půlnoci, a druzí zase do dvanácti. Byli jsme tzv. vatikánská směna: kněží a něko-
lik politických vězňů z mladých studentů. Pracovalo nás tam kolem dvou set. Broušení malých 
sklíček muselo být přesné. Mám hrubé ruce, a tak při broušení drobounkých kousků jsem měl 
ubroušené podušky prstů. Ostatní zrovna tak.49 

Političtí vězni postupně zavedli při broušení systém tzv. kombajnů, jehož pomocí 
se všem, kteří se do něho zapojili, dařilo plnit přísné normy. spočíval ve specializaci 
– každý byl přidělen pouze na jeden typ práce, na kterou měl alespoň určité nadá-
ní či schopnosti. Vedoucím jednoho z kombajnů se stal právě P. Zvěřina, který také 
společný čas na směně využíval k přednáškám. na počátku šedesátých let duchovní 
pracovali zejména v bývalém klášterním kostele sv. Josefa, do jehož haly byla vestavě-
na dvě dřevěná patra.50 

V agenturních zprávách je několikrát zmíněna světnice č. 7, kde byli věznění du-
chovní ubytováni. Jak tato velká místnost vypadala, popsal ve svých vzpomínkách  
P. ondok, který byl ve Valdicích vězněn v letech 1960–1963: Protože nás bylo hodně, měli 
jsme postele trojáky. Když jsme se při večerním uléhání zasouvali do dvou nižších pater, bylo to 
jako zasouvat se do šuplíku. Bylo to i nebezpečné. Jednou jsem se i propadl z horního patra na 
své spolunocležníky pode mnou, a nebylo to nic příjemného. Když jsme uléhali – prakticky šest 
muklů v každé uličce mezi jednotlivými postelemi, museli jsme tak činit postupně, jako když se 
stojí ve frontě. Prostředkem mezi dvěma řadami postelí se prostíral dlouhý stůl s lavicemi, ale 
prostor podél lavic a řadami postelí byl tak úzký, že mohl projít pouze jeden mukl, a vyžadovalo 
to manévrování, když jich chtělo přejít více. Odhaduji, že nás tam bylo šedesát až sedmdesát 
kněží a navíc jeden podvodník, který se venku za kněze vydával. Jmenoval se Ducháček a dělal 
pro bachaře bonzáka.51

V objektu bývalého kartuziánského kláštera ve Valdicích, který sloužil jako vězni-
ce již od roku 1857, mělo ve skutečnosti vytváření uzavřených oddělení pro vězněné 
duchovní delší tradici. Již v roce 1950 vzniklo ve Valdicích „přísně tajné proticírkevní 
oddělení státní bezpečnosti“, kde byli ovšem vězni drženi na samotkách, zcela v izo-
laci od ostatních odsouzených. Martýriem násilných výslechů zde prošel čihošťský 
farář Josef toufar.52 Valdická věznice byla v tomto období přeplněná, počet vězňů 
však přesahoval plánovanou kapacitu již před únorem 1948.53 

49 ZeMek, Jakub antonín: Vatikánský špión, s. 91. 
50 synek, Jan: Náboženský život v československých věznicích v období komunistického režimu. diplomová prá-

ce FF uk, Praha 2011, s. 71.
51 ondok, Josef Petr: Muklovský Vatikán, s. 106.
52 JoHn, roman: Valdice a osudy politických vězňů 1948–1989, s. 106.
53 k 1. 1. 1948 se ve Valdicích nacházelo celkem 2 350 vězňů. Vacek, eduard: Z činnosti trestního ústa-

vu ve Valdicích v roce 1948. Historická penologie, 2007, roč. 5, č. 3, s. 42–48. klIPcoVÁ, Barbora (ed.): 
Valdická Kartouza 1627–1857–2007. Fenomén věznice. Část II. Historie věznice (1857–2007), s. 44.
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na počátku padesátých let byl ve Valdicích vězněn také opat želivského kláštera 
Bohumil Vít tajovský, který byl v procesu s představenými katolických řádů odsou-
zen k 20 letům odnětí svobody. Jeho vzpomínka na valdickou samovazbu dobře uka-
zuje odlišné podmínky oproti první polovině šedesátých let: V Kartouzích nám pak 
začala ta nejpřísnější izolace na samotkách, kdy o nás nesměl nikdo vědět a naše jména neznali 
ani bachaři. Každému z nás přidělili číslo a dozorci se každý měsíc měnili, aby s námi snad ne-
navázali nějaký osobní kontakt. Nesmělo se na vycházky, nesměli jsme nic číst ani psát, každý 
byl úplně sám. Celý den se muselo neustále chodit po cele a sednout nám dovolili jen k jídlu.54

teprve poté, kdy v polovině roku 1951 přešlo toto oddělení samotek do správy 
trestnice, se situace uvězněných duchovních zlepšila – mohli pracovat i na zahradě 
nebo při opravách budovy.55 Břevnovský opat anastáz opasek vzpomínal na okamžik, 
kdy náhle zjistil, kolik duchovních je společně s ním vězněno na uzavřeném oddělení: 
Zmíněného krásného dne – už svítilo slunce a bylo tepleji – začali odemykat všechny dveře: „Vy-
stupte!“ Přede mnou a kolem mne najednou stála veliká řada hubených a bezbarvých mužů, 
kněží, které jsem začal poznávat a o nichž jsem vůbec nevěděl, že jsou také zavřeni. [...] Žasl 
jsem, když jsem rozhlédl, a v jistém smyslu mne prostoupila radost, že tam nejsem sám, opuštěn, 
že vidím své známé, třeba františkána pátera Urbana, cítil jsem úlevu, i když je to tak hrozné.56

Jak je velmi dobře patrné z publikovaných dokumentů, postavení vězněných du-
chovních ve Valdicích se v první polovině šedesátých let výrazně změnilo. Jestliže ještě 
na konci padesátých let v kartouzích převažovali političtí vězni, po amnestii v roce 
1960 již byli oproti kriminálním v menšině. Podle tajně vysvěceného biskupa Jána 
chryzostoma korce bylo tehdy ve Valdicích okolo 180 kněží. tento poměr se ještě 
zvýšil po květnové amnestii v roce 1962, kdy byla propuštěna přibližně stovka du-
chovních. ostatní byli přeloženi na menší oddělení, kterému se říkalo „křížek“. na 
něm byli opět izolováni od většiny ostatních vězňů, na celách byli s nimi ovšem také 
svědci Jehovovi.57

ani další amnestie, která byla vyhlášena v květnu 1965, nepřinesla P. Zvěřinovi 
propuštění (byla mu pouze prominuta polovina zbytku trestu odnětí svobody). Po ní 
byl společně s některými dalšími přesunut na Butoves, což byla menší budova uvnitř 
vězeňského areálu, pojmenovaná po jedné z okolních vesnic. toto oddělení tvořily 
čtyři světnice, z nichž každou obývalo přes dvacet vězňů.58 Jak je z několika agentur-
ních zpráv dobře vidět, duchovní zde žili i s kriminálními vězni. Vytvořili zde malé 
a poměrně uzavřené společenství. P. Zvěřina nejdříve bydlel na světnici č. 2 a poté byl 
přesunut na světnici č. 1.59

archivní dokumenty ovšem současně ukazují, že odsouzení ani v tomto obdo-
bí rozhodně nežili v informační izolaci. Podle ladislava tonara, který byl vězněn ve 
Valdicích v letech 1961–1968, získávali vězňové zprávy především od civilních za-

54 taJoVskÝ, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti. Rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláš-
tera. torst, Praha 2001, s. 245.

55 JoHn, roman: Valdice a osudy politických vězňů 1948–1989, s. 106.
56 oPasek, anastáz: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera, s. 219.
57 synek, Jan: Náboženský život v československých věznicích v období komunistického režimu, s. 71.
58 tamtéž.
59 srov. dokumenty č. 29, 30, 33, 34 a 37.
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městnanců, nově příchozích odsouzených a při návštěvách příbuzných.60 P. Jan ry-
bář vzpomínal, že si již v tomto období mohli předplácet Rudé právo.61 V agenturních 
zprávách se objevuje řada různých témat, o kterých vězni společně diskutovali. často 
debatovali snad o nejmilejším tématu všech vězňů – amnestii a možném propuštění. 
od roku 1963 se ve zprávách často objevuje téma nových jednání mezi státem a církví, 
zahájení II. vatikánského koncilu či nastoupení Františka tomáška do čela pražské 
arcidiecéze. Zmíněny jsou i ohlasy P. Zvěřiny na prohlídky a kázeňské tresty. některé 
publikované dokumenty jsou také dokladem jeho proslulé ironie a humoru. ukazují 
rovněž významnou roli P. Zvěřiny při vzdělávání jeho vězněných spolubratrů.62 V ně-
kolika agenturních zprávách jsou rovněž nepřímo zmíněny náboženské obřady, které 
ve Valdicích odsouzení kněží tajně praktikovali. například 21. února 1963 hlásil „Jin-
dra“, kdo má ukryté víno z hrozinek, které vězni používali pro bohoslužby.63

teprve po amnestii v květnu 1965 P. Zvěřina podal žádost o podmíněné propuš-
tění.64 učinil tak po dlouhém váhání v situaci, kdy již byla naprostá většina vězňů 
odsouzených v padesátých letech propuštěna. rozhodnutí se dočkal teprve o několik 
měsíců později. dne 26. listopadu 1965 rozhodl okresní soud v Jičíně o jeho podmí-
něném propuštění.65 došlo k němu ještě téhož dne a asistoval u něj zástupce náčel-
níka valdické věznice mjr. antonín kyndl. Jak P. Zvěřina vzpomínal, podařilo se mu 
z věznice vynést poznámky z teologie, které si dal kolem pasu.66 o tři dny později 
napsal kpt. Protiva závěrečnou zprávu o Zvěřinově sledování a navrhl uložit pozo-
rovací svazek do archivu na pět let. Poté měl být skartován.67 Vzhledem k aktivitám 
P. Zvěřiny po propuštění nakonec zůstal zachován.

Archeografická poznámka

V předkládané edici je publikováno celkem 44 archivních dokumentů. Většina z nich 
(33) pochází z pozorovacího svazku, který v letech 1961–1965 vedla skupina agentur-
ní operativy ve valdické věznici k P. Josefu Zvěřinovi.68 doplněny jsou čtyřmi agentur-
ními zprávami, které jsou uloženy v pozorovacím svazku k P. Janu Baptistovi Bártovi, 
který byl také řadu let vězněn ve Valdicích a patřil do okruhu nejbližších Zvěřinových 
přátel.69

60 rozhovor Petra Blažka s ladislavem tonarem, Praha 27. 6. 2011.
61 rozhovor Petra Blažka s Janem rybářem, Praha 21. 7. 2011.
62 Výsledkem byly opakované tresty korekce. například na konci října 1961 byl P. Zvěřina potrestán 

dvěma dny v korekci a třemi měsíci zastavení výhod na základě následujícího hlášení npor. Zdeňka 
Protivy: K raportu, protože provádí na světnici výpisy pro školení hrubých kněží. Napsal si sám povolení pro 
studium archeologie. Hlášení ke kázeňskému řízení, 22. 10. 1961. NA, f. s-snV – nezpracováno, osobní 
spis Josefa Zvěřiny, č. 6438. 

63 srov. dokument č. 19.
64 srov. dokumenty č. 25–27.
65 srov. dokument č. 40.
66 kříŽkoVÁ, Marie rút: Žít jako znamení. Rozhovory s Josefem Zvěřinou, s. 76
67 srov. dokument č. 44.
68 ABS, f. MV-kr, pozorovací svazek vedený k Josefu Zvěřinovi, svazek a. č. 954342 MV.
69 tamtéž, pozorovací svazek vedený k Janu Bártovi, svazek a. č. 954453 MV.
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Poslední skupina dokumentů pochází z osobního vězeňského spisu P. Josefa Zvě-
řiny, který je nyní deponován v národním archivu.70 Jedná se o usnesení krajského 
soudu v Praze o vyloučení P. Josefa Zvěřiny z amnestie prezidenta republiky v květnu 
1962, usnesení okresního soudu v Jičíně o Zvěřinově podmíněném propuštění v lis-
topadu 1965 a dvě předtištěná prohlášení, která vězni podepisovali při propuštění 
z výkonu trestu.71 

dokumenty jsou řazeny důsledně chronologicky. každý dokument je opatřen zá-
hlavním regestem, který je vysázen kurzívou. obsahuje datum a místo vzniku do-
kumentu, jeho původce a stručný obsah. Pokud je datum uvedeno v hranaté závor-
ce, znamená to, že nebylo v dokumentu výslovně uvedeno a bylo editorem určeno 
z vlastního obsahu či pomocí jiného dokumentu. každý dokument je rovněž opatřen 
archivním odkazem, který je kurzívou vysázen na jeho konci. V případě, že vedle ori-
ginálu dokument existuje i v dobové kopii, je tato skutečnost uvedena v poznámce.

do autentické podoby dokumentů editor zasahoval minimálně. u přepisů doku-
mentů je zachováno podobné grafické členění jako u originálu. opraveny byly pouze 
zjevné překlepy a pravopis přizpůsoben současným pravidlům. sjednocena byla také 
místní jména. Pokud byla v originále dokumentů napsána příjmení osob verzálkami, 
je stejný způsob použit také v přepisu. Pokud nebylo možné chybné gramatické (např. 
anakoluty) či věcné informace opravit bez většího zásahu do textu, jsou označeny vy-
křičníkem v hranaté závorce. třemi tečkami v hranaté závorce editor naznačuje místo 
otištění úředního razítka či místo podpisu. současně jsou informace v nich obsažené 
uvedeny v poznámkovém aparátu. V poznámkách pod čarou editor také odkazuje na 
literaturu, informuje o archivních a biografických údajích,72 případně upozorňuje na 
věcné chyby a omyly. Vzhledem k častému výskytu úředních razítek a různých přípisů 
se editor rozhodl z praktických důvodů upustit od tradičního rozdělení poznámek 
na archeografické a věcné.

Vlastní edice je doplněna seznamem zkratek a jmenným rejstříkem, který zahrnuje 
všechna jména vyskytující se v publikovaných dokumentech. V obrazové příloze je 
pro lepší názornost otištěna jedna z agenturních zpráv v původní podobě. Připojena 
jsou faksimile vybraných archivních dokumentů a dobových fotografií.

editor děkuje za pomoc při přípravě této práce Phdr. aleně Šimánkové z národ-
ního archivu, Mgr. Pavlovi kuglerovi z archivu bezpečnostních složek a Phdr. Janu 
stříbrnému z křesťanské akademie. Panu ladislavu tonarovi a P. Janu rybářovi velmi 
děkuji za vzpomínky na období jejich věznění ve Valdicích. 

70 NA, f. s-snV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438.
71 srov. dokumenty č. 9, 40–42.
72 u biografických poznámek nejsou vzhledem k vymezenému rozsahu uvedeny konkrétní zdroje. Při je-

jich sestavování byly vedle archivních pramenů využity zejména následující knihy: PaVlík, Jan: Budou 
vás vydávat soudům. Dějiny české provincie T.J. v době komunistického útlaku v letech 1950–1990. I.–II. soci-
etas, Praha 1995 a 1996; Vlček, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 
1948–1964; HanuŠ, Jiří: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. cdk, Brno 
2005; laGoVÁ, Veronika a kol.: Smrť za mrežami. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2006; VaŠko, 
Václav: Dům na skále, I.–III. karmelitské nakladatelství, kostelní Vydří 2004, 2007 a 2008.
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Seznam publikovaných dokumentů

1 1960, [srpen], Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací taj-
ného spolupracovníka s krycím jménem „lubor“.
2 1960, [srpen], Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací taj-
ného spolupracovníka s krycím jménem „lubor“.
3 1961, 29. srpen, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „karel“.
4 1961, 25. září, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
5 1961, 14. prosinec, Valdice. – Zpráva staršího referenta ao ÚnZ MV Valdice 
npor. Zdeňka Protivy o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal v souvislosti se založením 
pozorovacího svazku.
6 1961, 18. prosinec, Valdice. – návrh staršího referenta ao ÚnZ MV Valdice 
npor. Zdeňka Protivy na založení pozorovacího svazku k Josefu Zvěřinovi.
7 1962, 30. leden, Valdice. – Zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší 
referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva.
8 1962, 15. červen, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „karel“.
9 1962, 21. červen, Praha. – usnesení krajského soudu v Praze o vyloučení Jo-
sefa Zvěřiny z amnestie prezidenta republiky ze dne 9. května 1962.
10 1962, 22. září, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajné-
ho spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
11 1962, 12. říjen, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajné-
ho spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
12 1963, 4. leden, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
13 1963, 5. leden, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
14 1963, 7. leden, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
15 1963, 9. leden, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
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16 1963, 12. leden, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
17 1963, 16. leden, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
18 1963, 22. leden, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajné-
ho spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
19 1963, 21. únor, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
20 1963, 30. srpen, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
21 1963, 14. říjen, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
22 1964, 4. červen, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“.
23 1965, 3. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu 
Zvěřinovi, kterou napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. ladislav koutný na zá-
kladě informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „středa“.
24 1965, 12. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu 
Zvěřinovi, kterou napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. ladislav koutný na zá-
kladě informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „středa“.
25 1965, 19. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu 
Zvěřinovi, kterou napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. ladislav koutný na zá-
kladě informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „středa“.
26 1965, 24. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu 
Zvěřinovi, kterou napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. ladislav koutný na zá-
kladě informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „středa“.
27 1965, 2. červen, Valdice. – Hodnocení Josefa Zvěřiny, které zaslal náčelník 
ÚnZ MV Valdice mjr. stanislav král okresnímu soudu v Jičíně v souvislosti se Zvěři-
novou žádostí o podmíněné propuštění.
28 1965, 12. červen, Valdice. – Plán staršího referenta ao ÚnZ MV Valdice kpt. 
Zdeňka Protivy na opatření proti Josefu Zvěřinovi.
29 1965, 15. červenec, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal starší referent ao ÚnZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „lieskovský“.
30 1965, 19. červenec, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal starší referent ao nVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „Blahota“.
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31 1965, 25. červenec, Valdice. – agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvě-
řinovi, kterou napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. ladislav koutný na základě 
informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „středa“.
32 1965, 15. srpen, Valdice. – agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěři-
novi, kterou napsal referent ao ÚnZ MV Valdice npor. ladislav koutný na základě 
informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „středa“.
33 1965, 25. srpen, Valdice. – agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřino-
vi, kterou napsal starší referent ao nVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě 
informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „Blahota“.
34 1965, 9. září, Valdice. – agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, 
kterou napsal starší referent ao nVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě 
informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „Blahota“.
35 1965, 22. říjen, Valdice. – agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřino-
vi, kterou napsal starší referent ao nVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě 
informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „lieskovský“.
36 1965, 4. listopad, Valdice. – agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěři-
novi, kterou napsal starší referent ao nVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na zákla-
dě informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „Blahota“.
37 1965, 4. listopad, Valdice. – agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou na-
psal starší referent ao nVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací 
tajného spolupracovníka s krycím jménem „Blahota“.
38 1965, 19. listopad, Valdice. – agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěři-
novi, kterou napsal starší referent ao nVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na zákla-
dě informací tajného spolupracovníka s krycím jménem „lieskovský“.
39 1965, 20. listopad, Valdice. – Záznam staršího referenta ao nVÚ MV Valdice 
kpt. Zdeňka Protivy o zadržení dopisu, který zaslala Josefu Zvěřinovi jeho sestra Ma-
rie Vaníčková.
40 1965, 26. listopad, Jičín. – usnesení okresního soudu v Jičíně o podmíně-
ném propuštění Josefa Zvěřiny.
41 1965, 26. listopad, Valdice. – Předtištěné prohlášení o mlčenlivosti, které po-
depsal Josef Zvěřina při propuštění. 
42 1965, 26. listopad, Valdice. – Předtištěné prohlášení o mlčenlivosti ve věcech 
státního, hospodářského nebo služebního tajemství, které podepsal Josef Zvěřina při 
propuštění.
43 1965, 26. listopad, Valdice. – Zpráva náčelníka ÚnZ MV Valdice mjr. stani-
slava krále o Josefu Zvěřinovi, kterou adresoval odboru pracovních sil onV Praha 5.
44 1965, 29. listopad, Valdice. – Zpráva staršího referenta ao nVÚ MV Valdice 
kpt. Zdeňka Protivy, kterou napsal při uložení pozorovacího svazku vedeného k Jose-
fu Zvěřinovi do archivu. 
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D 1
1960, [srpen],73 Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal referent 
AO ÚNZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka 
s krycím jménem „Lubor“.

Výpis z agenturní zprávy – lubor.74

„Zvěřina“ a jeho členové.
„Zvěřinec“ je společnost, která se shromáždila v leopoldově na X. objektu kolem 
osoby Josefa ZVĚřIny.75 náleží do ní Jaroslav PIlík76 (pojmenován „Brácha“), Josef 
ondok77 (pojmenován „Medvěd“), Bohumír rÁkosník78 (pojmenován „Macek“).

Účelem této společnosti je vzájemná podpora jak finanční (společná kasa, společné 
zásoby), tak i morální (přátelství mezi jednotlivými členy, dělání kulturních výstupů 
při příležitosti svátků, propuštění do civilu a pod.). Zároveň však „Zvěřinec“ produ-
koval traktáty, které byly posílány přes nemocnici na oddíly až do doby odchodu 
Josefa BeIna,79 kdy bylo ztraceno spojení jako [!] např. ondok psal své pojednání 
o filosofii a matematice, které v době, kdy pramen odcházel, ještě nebylo dokončeno, 
ZVĚřIna psal přehled svátků v srpnu, které se marně pokoušel propašovat toMko-
VI80 na samotky, nebo dále pojednání ZVĚřIny o etice uměleckého díla, dosud nedo-
končené, a dále návrh biskupům v leopoldově (otčenÁŠkoVI81 a trocHtoVI82) 
a generálním vikářům [!] (JarolíMkoVI83 a VlčkoVI84), jak organizovat semináře 
[!], společný pro pražskou, budějovickou, litoměřickou a hradeckou diecézi, ihned po 
očekávaném zvratu. k tomuto poslednímu dílu ZVĚřIny lze říci toto:

ZVĚřIna navrhuje, aby ihned po očekávaném zvratu byl v Praze v budově semi-
náře vytvořen jediný seminář pro celé čechy a to proto, protože bude nedostatek pro-
fesorů teologie. tento stav bude asi 2–5 let, než se vychovají noví profesoři z kněží, 
kteří nebyli „poskvrněni“ spoluprací s nynějším zřízením, tzv. vlastenečtí kněží a než 
jich bude tolik, aby jimi mohli jednotliví biskupové v čechách zásobit v dostatečném 
počtu své semináře. Při tom ZVĚřIna počítá, že pro jeden seminář bude třeba nej-
méně 25 profesorů (ideální stav by byl kolem 40), protože tito profesoři mají nejenom 
vyučovat, ale také psát články do vědeckých a populárních časopisů a tvořit moderní 
katolickou teologii (knižně), trocHta se o věci nevyslovil, neboť ji ještě nemá pro-
studovanou, otčenÁŠek má po prostudování výhrady, JarolíMek je pro tuto 
myšlenku, Vlček se také ještě nevyjádřil. (trocHta a Vlček – litoměřice, Jaro-
líMek – čes. Budějovice, otčenÁŠek – Hradec králové). dále „Zvěřinec“ předsta-
vuje jádro reakce oproti opatření velitelství. tak při zvýšení norem (z 35 na 75 pytlů 
a 1 osobu na směnu) se „Zvěřinec“ stavěl ostře za názor, aby se tato norma neplnila, 
aby se tak dokázalo, že je nemožné ji udělit. Pouze kuBíčkoVI85 a jiným rozumným 
kněžím lze děkovat, že svým postojem a autoritou dokázali „Zvěřinec“ přehlasovat 
a norma se plnila hned od prvního dne zavedení. 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu. 
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D 2
1960, [srpen],86 Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal referent 
AO ÚNZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě předaných informací tajného spolupra-
covníka s krycím jménem „Lubor“.

Výpis z agenturní zprávy – lubor.

Josef ZVĚřIna, kněz pražské diecéze. studia v římě 1932–38, pak kaplan ve 
Falknově (sokolov), v Pyšelích, v Praze – Malé straně u sv. Mikuláše. Za války interno-
ván v Zásmukách, po nějaké době propuštěn. učil nejprve archeologii, pak i jiné před-
měty na pražském semináři. 1946–47 byl v Paříži jako stipendista, poté asistentem na 
pražské filosofické fakultě, obor umění. Zatčen 1951, trest 22 let.

Pramene zná z leopoldova. Vyučoval jej a PIlíka na ŠIlHanoVu87 žádost teolo-
gii, vykládal mu na vlastní pramenovu žádost teorii uměleckého díla. osobně je jeho 
dobrým přítelem, jako jezuitovi mu důvěřuje.

Zvěřina požádal pramene, aby:
a) v Praze po propuštění88 navštívil ZVĚřInoVy rodiče,89 kteří bydlí v Praze 16, 

Pravoúhlá 45 (Malvazinky), informoval je o poměrech v leopoldově a specielně, aby 
vyřídil ZVĚřInoVu otci, že se nesmí zlobit, že ZVĚřIna je často v korekci nebo 
v isolaci nebo má zaražené výhody. „řekni mu, co dělám a že to dělám proto, že jsem 
kněz a jednat jinak nemohu, pořád by mě hryzalo svědomí, že kolaboruji, anebo bych 
čekal, až mě zavřou.“

b) V Praze zajet do Bráníka, kde je na faře křížovnický kněz Werner [!],90 tento 
má mít kroužky umělců, převzaté od ZVĚřIny. ZVĚřIna měl totiž v Praze v létech 
1948–51 různé studentské kroužky, které zahrnovaly mimo studenty různých oborů 
také umělce, jako nynějšího hudebního skladatele eBena,91 člena redakční rady ča-
sopisu VesMír, jehož si pramen nevzpomíná (začíná r...) a další. část těchto umělců 
přešla později k uvedenému knězi VerneroVI a tvoří dále kroužky podle vzoru 
francouzské katolické organizace, podobné Jocu.92

o těchto umělcích má potom pramen prostřednictvím ZVĚřInoVÝcH rodičů 
vhodným způsobem v dopisech ZVĚřInu informovat: zda se scházejí, co se na krouž-
cích probírá, jak se drží ti, kteří ZVĚřInu znají a on je, po politické stránce a pod.

c) další pozdravy od ZVĚřIny jsou [určeny] knězi Jiřímu reInsBerGoVI,93 kte-
rého ZVĚřIna znal a často se s ním po r. 1945 v Praze stýkal.

d) konečně ZVĚřIna pozdravuje také jednu společnou známou s pramenem, 
olgu HaasoVou, provdanou MackoVou,94 doktorku umění, bytem Praha 16, na 
Hřebenkách, kterou zná ještě ze svých seminářů na filosofické fakultě. Pramen jí zná 
jako manželku svého spolužáka z gymnasia rndr. karla Macka.95

o tom, zda MackoVÁ byla dříve členkou některého ZVĚřInoVa kroužku, se 
ZVĚřIna nezmínil. Podle náznaků však se dá soudit, že alespoň o nich věděla.

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 2 strany A4 strojopisu.
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D 3
1961, 29. srpen, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO ÚNZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka 
s krycím jménem „Karel“.

dne 29. srpna 1961.
Zvěřina – farář – vypravoval sen: Zdálo se mu prý, jak sloužil mše a podával při tom 
přijímání. V tom prý k němu přišla nějaká bába a hrubým způsobem od něho žáda-
la nějakou věc. Zvěřina se rozčílil a vyhnal ji. V tom prý k němu přišli nějací lidé, říka-
li mu, aby si z toho nic nedělal, že prý je to jedna z těch novodobých věřících. Zvěři-
na-kněz dělá stále v neděli různé promluvy skupinám kněží, kteří si ho zvou na téma 
„kněz v dnešní době“. Zvou si jej i slováci a odbývá se to pouze pro zvané.

Předal „karel“96

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.97

D 4
1961, 25. září, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.

dne 25. 9. 1961.
Zvěřina Josef má v úmyslu nábožensko-mravně působit na Brusírně na laika nekněze 
Josefa HeJdu a už nejednou se o něm vyjádřil: „ten si skutečně zasluhuje, aby mi [!] 
kněží si ho zvlášť všímali. nevypadá zkaženě jako ostatní chuligáni a i k tomu svému 
trest. činu přišel kdoví jak”. Zvlášť ke konci šichty [je] vidět Hejdu u Zvěřinova brusu, 
jak dostává od Zvěřiny nábož. poučení a jak se zájmem poslouchá. Ještě to o něm 
Zvěřina řekl: „Je velmi vnímavý a nábož. věci ho velmi zajímají.“

Zvěřina při prohlídce sedmičky v předsíni trnul strachy o písemnosti, které zatím 
měl schovány v bedně odhozeného papíru, jež je v předsíni. dokonce němcovi a Bar-
tákovi, kteří tam s ním byli v jednom okamžiku řekl, když škvírou ve dveřích zjistil, že 
prohlídka je důkladná: „Já to z té bedny papíru zatím vytáhnu, oni přijdou prohlížet 
i v předsíni.“ Pak však od toho upustil. Po prohlídce skákavými kroky (od radosti, že 
jeho věci nebyly nalezeny) odnášel schované z předsíně do světnice.

„JIndra“98 
ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.99

D 5
1961, 14. prosinec, Valdice. – Zpráva staršího referenta AO ÚNZ MV Valdice npor. Zdeňka 
Protivy o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal v souvislosti se založením pozorovacího svazku.

Útvar nápravných zařízení MV,
Valdice u Jičína.  dne 14. prosince 1961
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Prošetření:

Zvěřina Josef, narozen 3. 5. 1913 střítež[,] okres třebíč[,] svobodný, katolický kněz, 
syn Josefa a Marie, nár. české, st. obč. čsl., odsouzen státním soudem v Praze na 22 
roků pro § 78 tr. z.[,] poslední bydliště Praha III – sněmovní 3, t.č. Útvar nZ-MV Val-
dice u Jičína.

odsouzený Zvěřina Josef pochází z dělnické rodiny, otec jeho již nežije [!].100 Má pou-
ze matku, která jest přestárlá. V rodině byli tři sourozenci. sestra Marie jest provdána 
Vaníčková, vyučená dámskou krejčovou, bratr Jindřich jest vyučen mechanikem. sám 
Josef Zvěřina vystudoval teologii, potom studoval v římě a Paříži. V římě vystudoval 
teologii [!] a filozofii, v Paříži archeologii. Po návratu do čsr byl na několika farách 
a naposledy působil jako univerzitní asistent. od roku 1945 byl organisovaný ve stra-
ně lidové. soudně trestaným nebyl, za okupace byl 1942–43 internován v Zásmukách. 
V roce 1952 byl zatčen proto, že sestavil skupinu lidí, které vedl ideologicky proti 
našemu zřízení, dále se napojil na agenta cIc, kterému podával zprávy. odsouzen 
byl státním soudem na 22 roky [!]. Po dobu výkonu trestu se chová provokativně, je 
celkem 15x kázeňsky trestán. Většinou byl trestán pro náboženské vyučování druhých 
odsouzených, propagaci Vatikánské politiky. Jeho pracovní morálka zpočátku nebyla 
dobrá. Později když se dostal do Valdic na Brusírnu, dostal se do tzv. kombajnu, 
který kolektivně normu plní na 100%. Jest však jisté, že jej podporují výrobky jeho 
kamarádi z řad kněží. když byl naposledy kázeňsky potrestán, udělali na něho sbírku, 
aby měl také nákupy. Jeho vystupování jest sebevědomé, až drzé. stále shání nějaké 
písemnosti, kterých používá hlavně pro náboženské účely.

nebyl propuštěn na poslední amnestii101 vzhledem k tomu, že se neoprostil dosud 
od starých přežitků a trest na něho nepůsobil.

Vypracoval: npor. Protiva Zdeněk102  náčelník ao ref.: mjr. kyndl antonín103 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 6
1961, 18. prosinec, Valdice. – Návrh staršího referenta AO ÚNZ MV Valdice npor. Zdeňka 
Protivy na založení pozorovacího svazku k Josefu Zvěřinovi.

Útvar nápravných zařízení MV
Valdice u Jičína.  dne 18. prosince 1961. 

Přísně tajné!104 
schvaluji: [...]105 
dne 20. XII. 1961

důvodová zpráva k založení pozorovacího svazku na odsouzeného Zvěřinu Josefa.

Zvěřina Josef[,] narozen 3. 5. 1913 střítež[,] okres třebíč[,] svobodný, katolický kněz, 
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syn Josefa a Marie, nár. české, st. obč. čsl., odsouzen stát. soudem v Praze na 22 roků 
pro § 78 tr. z.[,] poslední bydliště Praha III – sněmovní 3. tč. Útvar nZ-MV Valdice 
u Jičína.

na jmenovaného jsem se rozhodl založit pozorovací svazek a to z následujícího dů-
vodu:

Zvěřina pochází z dělnické rodiny. Má ještě dva sourozence. Vystudoval teologii 
a stal se z něho student filozofie v římě. Později studoval archeologii v Paříži. Po ná-
vratu do čsr byl kaplanem v Pyšelích, Plzni a Praze. V roce 1945 byl jmenován asi-
stentem na bývalém teologickém učilišti fakulty karlovy univerzity v Praze. V roce 
1950 nastoupil vojenskou presenční službu, ale pro nemoc byl propuštěn. V té době 
počal pracovat proti našemu zřízení, utvořil illegální katolický kroužek, ve kterém 
vedl posluchače proti lid. dem. zřízení, navázal styk s agentem cIc schütznerem106 
a dalším agentem a zavázal se jim podávat špionážní zprávy týkající se našeho hospo-
dářství a zprávy také odeslal.

Ve výkonu trestu pracoval v ostroVĚ, leopoldově a od 27. 7. 1960 jest umístěn 
zde v Útvaru nZ-MV Valdice u Jičína. Již v době, kdy byl umístěn v ostrově, a i na 
pozdějších pracovištích se snažil mezi odsouzené spoluvězně rozšiřovat náboženskou 
literaturu. k tomu mu sloužily knihy a to zvláště pokrokové, ze kterých si dělal vý-
pisky a sám obracel jejich význam proti našemu zřízení. Vykládal opačně to, co bylo 
v knihách napsáno. Výpisky používal také k tomu, aby školil stále faráře proti materi-
alismu. Jako takový se projevil i nyní ve zdejším útvaru. Ve svém jednání jest vytrvalý, 
soustavně vyhledává možnosti, jak zapůsobit na druhé spoluvězně. Jest hrdý na to, 
že může bojovat proti režimu. V poslední době se zaměřil na vyučování teologů Vr-
benského107 a rybáře,108 které podle zjištění připravuje na to, aby mohli být vysvěceni 
na kněze. V případě těchto dvou se podílí ještě s farářem Bártou,109 ondokem, dieš-
kou110. Jest uznávanou autoritou na světnici č. 7, kde jsou samí faráři. V případě, že 
s ním někdo z druhých chce hovořit, působí na něho výlučně ve směru odporu proti 
zřízení. dovede velmi dobře argumentovat různými „fakty“, které jsou plně ve shodě 
s Vatikánskou [!] politikou.

Jeho činnost je stále sledována a jeví se nám nyní tak, že bude nutné jej později po-
stihnout soudně. celkem byl 15x kázeňsky trestán, většinou za nedovolené motáko-
vání, náboženské úkony a pod. Vzhledem k tomu, že v této činnosti neustává, rozhodl 
jsem se na něho založit pozorovací svazek a v případě, že bude nadále pokračovat 
v této nedovolené činnosti, podáme na něho trestní oznámení. V současné době má 
celkem 22 roků111 a není aktuelní při této výši dělat nový postih.

Vypracoval: [...]112 npor. Protiva Zdeněk     

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 2 strany A4 strojopisu.

D 7
1962, 30. leden, Valdice. – Zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO ÚNZ MV 
Valdice npor. Zdeněk Protiva. 
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Zpráva. [...]113

Věc: obyvatelé světnice 7/II. oddělení.
ods. ZVĚřIna Josef – chodívá pravidelně na vycházkách spolu s býv. bohoslovcem 
Janem noVÁkeM114 a přednáší mu katol. věrouku, jmenovitě v poslední době trak-
tát o vlastnostech Božích. 

ABS, f. MV-KR, svazek arch. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 8
1962, 15. červen, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO ÚNZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka 
s krycím jménem „Karel“. 

odsouzený ZVĚřIna – farář, na pracovišti křižík vypravoval odsouzenému ŠIlHa-
noVI, že na brusírně mu kdosi říkal (z brusičů), že ztratil víru v Boha, když se dozvě-
děl, že jsou kněží, kteří nezachovávají celibát. ZVĚřIna prý mu to vymlouval, že ta-
kových je málo a vzorem jejich je PloJHar115. toho vylíčil prý tak, že byl dotyčný pře-
kvapen. nakonec řekl ZVĚřIna, že se dotyčnému ani nijak nediví.

dne 15. 6. 1962  „karel“

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 9
1962, 21. červen, Praha. – Usnesení Krajského soudu v Praze o vyloučení Josefa Zvěřiny z amne-
stie prezidenta republiky ze dne 9. května 1962. 6 Ts I 84/52.

usnesení.

krajský soud v Praze rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 6. 1962 takto:
Podle § 368 tr. ř. vyslovuje se, že se na odsouzeného Josefa Zvěřinu
nar. 3. 5. 1913 ve stříteži, okr. třebíč, t. č. ve výkonu trestu v ÚnZ MV ve Valdicích roz-
hodnutí presidenta o amnestii ze dne 9. 5. 1962 podle článku 4 písm. d) nevztahuje.

odůvodnění.

rozsudkem býv. státního soudu v Praze ze dne 1. 11. 1952 sp. zn. 6 ts I 84/52 byl Josef 
Zvěřina pravomocně odsouzen pro trestný čin velezrady a vyzvědačství podle § 78/1c, 
2a a § 86/1, 2a/, tr. z. č. 86/50 sb. k trestu odnětí svobody v trvání 22 roků a k dalším 
trestům vedlejším. do trestu odnětí svobody mu byla započtena doba strávená ve vaz-
bě od 24. 1. 1952 do 4. 11. 1952.

Josef Zvěřina byl organizátor, který zosnoval a řídil nebezpečnou protistátní sku-
pinu, která pod jeho vedením vyvíjela podvratnou činnost. odsouzený sám přicházel 
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do styku s přímými agenty imperialistické rozvědky, předával mu získané špionážní 
zprávy.

Bylo proto podle článku 4 písm. d) rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze 
dne 9. 5. 1962 rozhodnuto jak shora uvedeno.

Poučení: proti tomuto usnesení lze u krajského soudu v Praze podat do tří dnů 
stížnost k nejvyššímu soudu. Včas podaná stížnost má odkladný účinek. (§ 368 tr. ř.)

V Praze dne 21. června 1962 
Předseda senátu: [...]116

[...]117 

Národní archiv, f. S-SNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438, 1 strana A4 
strojopisu. 

D 10
1962, 22. září, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.

Útvar nápravných zařízení MV 
Valdice u Jičína

agenturní zpráva 
do sv. pozorovacího  dne: 22. září 1962
do Zvěřina Josef  převzal: npor. Protiva Zd.
předal: spol. JIndra 

Věc: Zvěřina Josef – zpráva.

Mezi kněžské špičky na křížové chodbě I. oddělení patří předem [!] Josef Zvěřina. 
skoro by mohl být pokládán vůbec za nejvlivnějšího kněze. Ze své osobní minulos-
ti rád a často vzpomíná svého pobytu v římě a ve Francii na katolických učilištích. 
Vzpomíná však i dalších cest v zahraničí, které podnikal nejen z uměleckého zájmu 
(tento zájem jest třeba považovat v životě Zvěřiny za prvořadý), ale i ze zájmu čistě ná-
boženského a velmi často reakčního. tu zpravidla nešetří chválou, tak jako nešetří ha-
nou na vše socialistické a pokrokové. antikomunismus jest i jeho ideál. svou spole-
čenskou oblíbenost si získává především vrozenou dobrotou k lidem, chytrostí a pod-
nikavostí. I on jest pevně přesvědčen o politických změnách ve prospěch církve i Zá-
padu. k těmto podle něho dříve nebo později dojde. nepředstavuje si to tak naiv-
ně jako na příklad kněz Hanusz [!]118 ze spišské diecéze a připouští, že „leccos z hos-
podářských vymožeností zůstane“. sleduje totiž víc než Hanus z tisku vývoj politic-
kého dění ve světě. Jeho náboženská aktivita jest částečně tiskového, částečně ústní-
ho rázu. čím delší čas uběhl od nějaké prohlídky na světnicích, tím roste Zvěřinova 
odvaha v psaní náboženských věcí na všelijaké cáry papíru (zvláště miniaturní) a zdá 
se, že to nejsou jen mešní modlitby. slovem silně působí na bohoslovce Pokorného, 
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s nímž pracuje u jednoho brusu, na brusírně, dále ovlivňuje Zvěřina bohoslovce Ve-
selého,119 hlavně přednáškami z věrouky a křesťanského umění. Za blízké spolupra-
covníky i pro budoucno považuje Zvěřina daleko širší okruh kněží nežli Hanus. Patří 
mezi ně Hanus, Mandl,120 Bárta, Mádr,121 někteří jezuité jako Šilhan, Vojtek122 a i další 
(Bílek123). Při Zvěřinově velké podnikavosti – ta je na křížové chodbě velmi známá – je 
pravděpodobné, že jí více méně dá průchod i v civilu za jakýchkoliv podmínek. Velmi 
rád také vzpomíná úspěchů mezi vysokoškolskými studenty. Jinak po pracovní strán-
ce jest u něho vše dobré. Pracuje nad 100 %. o chystaný církevní sněm má velký zájem 
a věří, že výslednicí sněmu bude všeobecná obroda církve.
zapsal: npor. Protiva

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 2 strany A4 strojopisu.

D 11
1962, 12. říjen, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice npor. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.

ods. ZVĚřIna, jeho žákem ve věci katolického apoštolátu je sice Pater [!], ale ten-
to, jak to sám řekl, „zas dál nábožensky působí ve volných chvílích na Josefa HeJdu 
a jiné mladší lidi“.

12. 10. 1961 [!]124  „JIndra”

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 12
1963, 4. leden, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.
 4. 1. 1963

Zvěřina Josef

nedávno s rozkoší vykládal ostatním na světnici 57 o tom, jak bohémsky a rozkoš-
nicky žijí jednotliví členové naší vlády, jak jsou předem pro ně přepychově zajišťová-
ny hotelové místnosti se vším možným pohodlím, včetně děvek a automobilů. řekl, 
že to vše dokonce v dalších podrobnostech mu řekl nekněz kemr, rovněž pracující na 
brusírně B. dodal, „to když náš tatíček Masaryk jel někam, tak mu stačila stará koby-
la a žádný doprovod tajných. a tady tolik doplácí celý národ na tyhle darmožrouty.“ 

 Jindra

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu. 
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D 13
1963, 5. leden, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.

Zvěřina v touze po svém příštím zaměstnání v civilu říkal: „Jak rád bych dělal aspoň 
pomocníka v nějakém archeologickém ústavě.“ archeologie je Zvěřinovým zájmem.
Jindra

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.

D 14
1963, 7. leden, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.
 7. 1. 1963

Zvěřina
„Mám radost, že všichni umělci, co chodili na univerzitě do mých přednášek, nezkla-
mali, až na toho trizubjaka [!]125. a souzen jsem byl jen za jednu skupinu spolupra-
covníků. Já jich měl víc. a v lecčems jsem sebe obviňoval, v čem se topila paní pro-
fesorka Vacková126. chtěl jsem jí ulehčit.“ s oblibou čte Zvěřina dopisy svých rodičů 
spoluvězňům a je v té chvíli citově rozechvěn.
 Jindra

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.
 

D 15
1963, 9. leden, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.
 9. 1. 1963
Zvěřina 
„Vím, co mi udělají za ty 4 měsíce (ke zprávě, že má býti úprava trestů během 4 mě-
síců):127 sníží můj trest na 15 let a to bude vše. čili budu muset ještě po odsezených 
11 letech sedět další 4.“128 V noci jsem klidně spal a ani nevím, kdy ostatní přišli z te-
levize.
 Jindra

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.
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D 16
1963, 12. leden, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s kry-
cím jménem „Jindra“.
 12. 1. 1963
Zvěřina Josef
ke sjezdu ksč:129 „teď je vidět tu jejich bolševickou neomylnost, kterou se tak rádi 
chvástají. Jak je to u nich vše vratké a nestálé. Jestli jsme si před několika lety něco 
takového myslili. takový zvrat. a to je teprve první jejich schisma (rozklad). co je to 
proti církvi, která jich prožila za 20 století tolik, a přec trvá a žije dál! teď by se daři-
lo antikomunistické propagandě, kdyby to ovšem šlo.“

Zvěřina, i když se na základě sjezdové zprávy o revizi starých rozsudků staví na oko 
tím zvláště nedotčen, přec už po 2 rána se svěřuje, že se mu zdálo v noci, že byl pro-
puštěn. Zřejmě na propuštění myslívá. dokonce jednou utrousil: „kéž by to byla prav-
da a my za 4 měsíce vypadli.“130 Hned na to se však zachmuří a řekne: „ale vždyť ono 
se to bude týkat straníků souzených v letech 1948–1954.“  

Jindra

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.

D 17
1963, 16. leden, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s kry-
cím jménem „Jindra“.

16. 1. 1963

Zvěřina Josef
vidí v chruščovových slovech o mírovém soužití válečnou hrozbu.131 doslova přiznal, 
že je přesvědčen, že tato „mírová slova znamenají zintensivnění válečných příprav“. 
těsně před Vánoci, asi na Štědrý den, očekával i on jako někteří druzí buď stěhová-
ní ze světnice na světnici, ale ještě spíš něco nového, co tu ještě nebylo, protože prý 
i zdejší bezpečnostní orgány se nerady opakují. to však nám nevadí, ať dělají, co do-
kážou – poznamenal závěrem.  

Jindra

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.

D 18
1963, 22. leden, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s kry-
cím jménem „Jindra“.

22. 1. 1963
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Zvěřina Josef
reagence na generální prohlídku, k níž došlo minulý týden: „Je pravda, že některým 
pobrali mnoho, ale také toho hodně měli. ovšem jsem jist, že kdo je šikovný, zas si 
leccos nashání a možná velmi brzy, a kdo není k ničemu, zas nebude mít nic.“

Jindra

V jedné chvíli po prohlídce nadával přihlížejícím do sviní, po nějaké době však zase-
dl na svou postel zcela sklíčen a říká: „Zas musím do korekce! Vždyť jich (korekcí) už 
mám přes 20! Jeden z přihlížejících mi při poslední generální prohlídce řekl, že listy 
mnou psanými je zamořena celá kříž. chodba. to ovšem není pravda. Beztoho vytáhl 
z kartotéky nějakou starší věc, psanou mou rukou a teď se s ní ohání.“

Jindra
 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č.  954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.

D 19
1963, 21. únor, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.

ods. ZVĚřIna Josef – při odchodu Beňušky132 do civilu se hlavně odsouzený ZVĚřI-
na staral o to, aby dotyčného referenta odvedl pozorností od Beňušky k ping-pon-
gu, takže si tento nakonec sám na chodbě ping-pong zahrál. chválí jeho drive a jeho 
hráčskou zdatnost vůbec a zatím může odsouzený Beňuška pohodlně odkázat komu 
co chce, hlavně víno, které měl ve správě pro celou řadu kněží na křížové chodbě. Zdá 
se, že toto víno po něm zdědil odsouzený koFroŇ.133

21. 2. 1963  „JIndra“. 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.

D 20
1963, 30. srpen, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s kry-
cím jménem „Jindra“.

Josef Zvěřina před několika dny řekl obyvatelům světnice 57 toto:
„Z posledních zpráv v tisku mám takový dojem, jako by komunisté chtěli říct o církvi 
toto: ano, my jsme kdysi kladli církev do jednoho pytle s americkými válečnými im-
perialisty, ale hlavně Jan XXIII.134 svou linií ukázal, že tomu tak není, ani nebude. cír-
kev má tedy sice odlišnou ideologii, ta však je odlišná i od té americké, nelze jím [!] 
tedy směšovat dohromady. a směšné na věci zůstává, že chtějí světu namluvit, jako by 
se církev změnila a ne oni – sovětští komunisté.“
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dne 30. 8. 1963  „JIndra“  

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.

D 21
1963, 14. říjen, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent AO 
ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s krycím 
jménem „Jindra“.

Zpráva:
ZVĚřIna na výrok ant. Mandla řekl: „Bude to možná nakonec tak, jak říkáš aťo 
– amoveatur at promoveatur [!]135 – odsune se a zároveň ho někde v římě povýší. Vlk 
se nažere a koza zůstane celá. celé propuštění136 je ovšem možno v každém případě 
charakterizovat ze strany naší vlády jako gesto k začátku druhé fáze koncilu.137 kro-
mě toho je to možná a pravděpodobně počátek dalších, pružnějších akcí našich úřa-
dů. aspoň je nevylučujme.“

tyto dvě poslední možnosti se přetřásaly takřka na všech kobkách křížové chodby.
nedávno četl ZVĚřIna v jednom článku čísla aufbau und Frieden138 o tom, že se 
na vatikánském koncilu projednává i morálnost či amorálnost ženských šatů a pla-
vek. Byl proti tomu, proč prý se do takových věcí církev plete. aspoň by ženám nemě-
la nařizovat, co se smí či nesmí oblékat, protože ženy stejně neposlechnou a uděla-
jí si dle svého. 

[...]139  

ABS, f. MV-KR, svazek a. č.  954342 MV, 1 strana A5 strojopisu.

D 22
1964, 4. červen, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s kry-
cím jménem „Jindra“.

Útvar nápravných zařízení MV 
Valdice u Jičína.  tajné!140

agenturní zpráva.
do: pozorovacího  svazku na: Zvěřina Jos.
typ spol.: agent  datum: 4. 6. 1964
krycí jméno: JIndra  Přijal: kpt. Protiva Zd.
číslo svazku:141 

Věc: farář Zvěřina – zpráva.
Zvěřina Josef tak jako Bárta patří mezi první odsouzené, kteří se stále projevují jako 
mluvčí farářů, prosazuje školení druhých kněží, kterým toto připadá někdy některým 
divné, že se tak Zvěřina stará příliš o čistotu jejich duše, jak říká farář kubíček. kubíček 
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je sice notorický alkoholik, o němž to všichni ví, ale někteří s ním souhlasí s jeho po-
stojem ke Zvěřinovi.142 rozhodně však nebere teologickou stránku tak fanaticky jako 
je tomu u Bárty. Bárta je příliš zaujatý. u Zvěřiny je při tom ale daleko větší oblíbenost 
u druhých pro jeho společenskost, bratrskost a upřímnost. Je ovšem nutno přiznat, že 
vždy je schopen ještě dost riskovat. V poslední době je snad u některých odsouzených 
dojem, že se mírní v tom ohledu, ale není známo, zda je to trvalé a nebo přechodného 
charakteru. V poslední době také hovoří častěji o jeho případném vstupu do civilu 
v krátké době. na civil se velmi těší, hlavně už prý kvůli svým starým rodičům.

Zvěřina je nadále sledován, jak po stránce jeho školení druhých, jeho názorů, jak 
se chystá do civilu a co míní po jeho případném propuštění podnikat, jak nahlíží na 
církevní otázku a jak by ji on chtěl jednou řešit.

[...]143

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 23
1965, 3. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal referent AO ÚNZ MV Valdice npor. Ladislav Koutný na základě informací tajného spo-
lupracovníka s krycím jménem „Středa“.

Útvar nápravných zařízení MV 
Valdice u Jičína  taJné.144

agenturní zpráva.
do: Ps  svazku na: Bárta – Zvěřina
typ spol.: Informátor  datum: 3. 5. 1965
krycí jméno: středa145  Přijal: npor. koutný146

číslo svazku: 6799 

Věc: Bárta – Zvěřina – zpráva.
ohledně amnestie panuje všeobecná domněnka, že „něco určitě bude“, ale rozsah 
a §§ se snad nikdo neodváží tipovat. Jedni čekají amnestii obsáhlou, ale při tom kaž-
dý dodává, že se může mýlit. ods. Vícha147 sdělil, že se jej dotazoval civ. vedoucí na 
brusírně, zda má v kombajnu někoho, kdo by mohl býti jeho nástupcem jako vedoucí 
kombajnu v případě, že by šel na amnestii domů.148 totéž sděloval odsouzený Zvěři-
na. Podle toho se dělají různé názory, že přece jenom něco bude. V případě propouš-
tění na amnestii jsou takovéto názory:

ods. Bárta šel by do dolů v Příbrami, kučera149 a sukop150 šli by hledat práci někde 
v lese, Šrahůlek151 by se snažil vrátit do duchovní správy, k řeholním sestrám, jako du-
chovní správce.

Většina však dosud nemá nějaké konkrétní plány a jsou ochotni přijmout jakouko-
liv vhodnou práci. Je ovšem naděje, že jednání mezi církví a státem skončí pozitivně 
a v tom případě by se všichni [vrátili] ke svému původnímu povolání.

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.152
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D 24
1965, 12. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal referent AO ÚNZ MV Valdice npor. Ladislav Koutný na základě informací tajného spo-
lupracovníka s krycím jménem „Středa“.

Zpráva z 12. 5. 1965:
amnestie všeobecně způsobila zklamání. nikdo tento způsob amnestie nečekal.153 

každý očekával určitou úlevu a k tomu jsou takové poznámky, že tato amnestie byla 
ubohá.

odsouzený Bárta se vyjádřil: Příčina [!] je mezinárodní situace, která se v poslední 
době citelně zhoršila. Hlavně jsou to poměry v německu a pak se domnívá, že i naše 
hospodářská situace není nejlepší. toho názoru je i ods. Zvěřina, který i se sasinou154 
k tomu přidávají i dosavadní neúspěch v jednání mezi církví a státem. Při této příle-
žitosti se poukazuje na dobrou vůli církve, která dle tisku nechala 9. 5. 1965 ve všech 
kostelích číst poděkování ra a varování před válkou a dále na přijetí zástupce církve 
u presidenta republiky. tedy podle toho naděje zůstává. Jinak panuje názor, že by kaž-
dý musil čekat na polovičku a pak žádat o PP. dle ods. Bárty, Zvěřiny, Víchy je třeba 
klidně žít vězeňským životem, neztrácet víry a naději.  

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.155

D 25
1965, 19. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal referent AO ÚNZ MV Valdice npor. Ladislav Koutný na základě informací tajného spo-
lupracovníka s krycím jménem „Středa“.

Zpráva ze dne 19. 5. 1965:
celková nálada mezi duchovními je zatrpklá. ods. Vojtek se domníval, že amnestie 
bude hlavně pro duchovní velmi široká. Příčinu nesplnění očekávání označují zostře-
nou mezinárodní situaci.

ods. Zvěřina: jeho zklamání je zřejmé. dostal alespoň snížení,156 ale domnívá se, že 
doba není vhodná pro podání žádosti o podmínku.157

ods. sasina: je téhož mínění a žádost o PP nepodá. domnívá se, že čsl. duchoven-
stvo projevuje příliš okázale svůj positivní postoj ke zřízení a má obavy, aby nezašlo 
příliš daleko. Jinak je pro rozumný otevřený kompromis.

ods. Bárta: Pramen s ním hovořil o cílech v budoucnosti. řekl, že všechno závisí 
od dohody mezi církví a státem. V případě neúspěchu budou všichni duchovní nuce-
ni odpykat si svůj trest, nanejvýš očekává své PP. V tom případě bude třeba se smířit 
s tím, že každý zůstane v civilním povolání. V kladném případě pak všechno bude 
záviset na příkazech Vatikánu. rozhodne-li zůstat v civilním povolání, bude nutno 
uposlechnout, přikáže-li i řeholníkům vstup do duchovní správy, bude nutno příkaz 
respektovat, bude-li dána možnost legální formy řeholního života, bude opět nutno 
se podle toho zařídit. Vše záleží od dohody a žádný z duchovních nesmí mít zájem 
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dohodu jakýmkoliv způsobem rušit.  

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.158

D 26
1965, 24. květen, Valdice. – Výpis z agenturní zprávy o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal referent AO ÚNZ MV Valdice npor. Ladislav Koutný na základě informací tajného spo-
lupracovníka s krycím jménem „Středa“.

Zpráva ze dne 24. 5. 1965:
ods. Bárta sdělil Pramenu, že od návštěvy minulou neděli došla zpráva o tom, že po 
delší přestávce došlo opět ke schůzce představitelů vlády s königem.159 Bárta komen-
tuje – vláda sice má zájem o kontakt s Vatikánem, ale dohodu pokud možno oddalu-
je, aby tím získala výhodnější podmínky.

ods. Zvěřina Pramenu sdělil, že se rozhodl podat žádost o podmínku,160 neboť se 
šíří zvěsti, že od 1. července 1965 nebudou ve Valdicích žádné podmínky probíhat.
npor. koutný [...]161  

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.162

D 27
1965, 2. červen, Valdice. – Hodnocení Josefa Zvěřiny, které zaslal náčelník ÚNZ MV Valdice 
mjr. Stanislav Král Okresnímu soudu v Jičíně v souvislosti se Zvěřinovou žádostí o podmíněné 
propuštění.

nZ-420/40-65  2. června 1965 
okresní soud Jičín
Postoupení žádosti o PP.163

Příloha: 1/1

Hodnocení

odsouzeného Josefa Zvěřiny, nar. 3. 5. 1913, střítež, okr. třebíč, za dobu výkonu 
trestu odnětí svobody, provedené komisí v útvaru nZ-MV Valdice.

Byl odsouzen státním soudem Praha dne 1. 11. 1952, č.j. 6 ts I 84/52, k trestu 
odnětí svobody na 22 roků (amnestií z 9. 5. 1965 trest upraven na 17 roků, 7 měsíců,  
24 dnů)164 pro trestný čin podle § 78 tr. z. Počátek trestu 24. 1. 1952, konec trestu 
17. 9. 1969, polovinu trestu si odpykal 20. 11. 1960.

Pochází z dělnické rodiny, sám však vystudoval teologii a stal se knězem. naposle-
dy působil jako asistent býv. teologické fakulty karlovy univerzity. Poslední bydliště: 
Praha III, sněmovní č. 3.

trest si jmenovaný odpykával nejprve v útvaru nZ ostrov a leopoldov, kde podle 
hodnocení z těchto útvarů165 měl neukázněné chování. dopouštěl se stále různých 



Petr Blažek

272

d
O

k
U

M
e

n
T

Y
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii

přestupků a projevoval se jako osoba silně zaměřená proti dnešnímu zřízení. Jako 
bývalý kněz ideologicky působil na spoluodsouzené a napsal také několik motáků – 
budoucích tzv. ideologických konceptů v činnosti kds, které rozšiřoval mezi odsou-
zené. Byl celkem 13x kázeňsky trestán pro různé přestupky, což svědčí o jeho značně 
neukázněném chování. Pracovní morálku měl poměrně dobrou, stanovené normy 
plnil.

do zdejšího ústavu byl přemístěn v červenci 1960. Pracovně je od počátku zařazen 
v brusírně skla pro n. p. Jablonecké sklárny jako řezač hlaviček. V této profesi se po 
delší době poměrně dobře zapracoval, takže stanovené úkoly plní a překračuje. Jeho 
práce je kvalitní a v současné době je vedoucím kolektivu, který si dobře vede. na 
pracovišti dbá na pořádek a vede k němu i ostatní odsouzené ze svého kolektivu. Pra-
covní závazky zásadně neuzavírá a ani není zapojen do soutěže o titul BVP. Podobné 
kladné projevy jsou proti jeho politickému přesvědčení, které nezměnil. Za dobrou 
pracovní morálku byl několikrát odměněn. Jeho chování v minulosti bylo neukázně-
né, dopouštěl se různých přestupků, pro které byl kázeňsky trestán. V současné době 
se chování jmenovaného podstatně zlepšilo, rozkazy příslušníků plní bez připomí-
nek, v osobních věcech udržuje náležitý pořádek a dbá na svůj zevnějšek. Povahy je 
tiché, klidné, někdy [!] ironický, zvláště při jednání s příslušníky. V kolektivu odsou-
zených je oblíben. V zájmové činnosti odsouzených zapojen není, navštěvuje pouze 
některé pořady pro odsouzené.

komise zdejšího útvaru po celkovém zhodnocení jmenovaného dospěla k závěru, 
že ve výkonu trestu má sice dobrou pracovní morálku i chování, ale tím plní jen zá-
kladní povinnosti odsouzeného. svým vystupováním však nikterak neprokázal snahu 
po nápravě a nelze míti za to, že doba strávená ve výkonu trestu splnila již u něho svůj 
výchovný účel. Jeho podmíněné propuštění z výkonu trestu nedoporučuji.

náčelník útvaru nZ-MV: 
mjr. stanislav král166 

[...]167

Národní archiv, f. S-SNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438, 2 strany A4 
strojopisu.

D 28
1965, 12. červen, Valdice. – Plán staršího referenta AO ÚNZ MV Valdice kpt. Zdeňka Protivy 
na opatření proti Josefu Zvěřinovi.

Útvar nápravných zařízení MV
Valdice u Jičína.  dne 12. 6. 1965
schvaluji: 
[...]168

náčelník oper. oddělení.
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Plán opatření do pozorovacího svazku
Zvěřina Josef.

Pozorovací svazek na ods. Zvěřinu Josefa byl založen v prosinci 1961 na základě zís-
kaných zpráv, že se Zvěřina chová mezi faráři jako mluvčí a inspirátor náboženských 
úkonů.169 V roce 1964 při prověrce bylo rozhodnuto,170 že pravděpodobně půjde Zvě-
řina domů. toto se však nestalo ani při amnestii 1965. do konce června 1964 byl ob-
sazen spol. JIndrou, který k němu dával poznatky.171 Po propuštění JIndry do ci-
vilu nemáme již takového spolupracovníka, který by byl schopen k Zvěřinovi podávat 
poznatky hlubšího rázu. V současné době jest možné jeho obsazení, ale pouze okra-
jově, poněvadž k němu není ts, který by měl u něho naprostou důvěru. Bude pro-
to obsazen okrajově, s cílem sledovat jeho činnost a chování. k tomuto bude prove-
deno následující:

1) spolupracovník středa172 bude zaúkolován jako farář, aby zjišťoval veškerou čin-
nost, kterou má možnost zjistit po stránce náboženské, jeho styků s faráři, na koho 
působí (mladší kněží), dále jak se nyní projevuje po stránce šíření náboženských dog-
mat. spol. středa bude zaúkolován řo, npor. koutným, nepočítá se však s tím, že 
by ts středa pronikl nějak hlouběji, poněvadž nemá zatím takovou důvěru, aby se 
mu Zvěřina důvěrněji svěřoval.

2) okrajově bude podávat zprávy spol. BlaHota,173 který bydlí se Zvěřinou na 
jednom baráku a má možnost jeho pozorování a sledování. Bude zaměřen na jeho 
chování, vystupování, případné názory, které bude veřejně projevovat a pod.

3) Bude obsazena korespondence Zvěřiny, poněvadž jest podezření, že mu budou 
psát bývalí spoluvězni-faráři. 

[...]174 
ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 29
1965, 15. červenec, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s kry-
cím jménem „Lieskovský“.

Útvar nápravných zařízení MV 
Valdice u Jičína  tajné!175

agenturní zpráva

do: Pozorovacího  svazku na: ods. Zvěřina Jos.
typ spol.: Informátor  datum: 15. 7. 1965
krycí jméno: lIeskoVskÝ176  Přijal: kpt. Protiva Zd. 
číslo svazku:177

Věc: ods. Zvěřina – zpráva.
odsouzený Zvěřina na baráku Butoves většinou čte a studuje. Zajímá se o architek-
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turu a staré stavitelství. o tomto vykládá do nekonečna. V práci se u něho zastavují 
odsouzení a lidé, kteří mají stejné smýšlení jako on. s nimi se bavívá. na ubytovně 
Butoves jest dosti uzavřený, stýká se tam blíže pouze s faráři.

Při rozhovorech, které s ním jsou navazovány po stránce politické, se nerad baví, 
jest velmi opatrný. sám se v rozhovorech před lidmi, kteří s ním nejsou ve velmi úz-
kém kontaktu chová velice nedůvěřivě.

odsouzený Zvěřina je stále sledován, jak po stránce jeho chování, styků, názorů 
a pod. spol. lIeskoVskÝ popíše jeho blízké styky. [...]178   

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 30
1965, 19. červenec, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší refe-
rent AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka 
s krycím jménem „Blahota“.

Útvar nápravných zařízení MV 
Valdice u Jičína  tajné!179

agenturní zpráva

do: pozorovací svazek  svazku na: ods. Zvěřina Jos.
typ spol.: agent  datum: 19. 7. 1965
krycí jméno: BlaHota180 Přijal: kpt. Protiva Zd.
číslo svazku:181

Věc: ods. Zvěřina – farář, zpráva.
Zvěřina, který bydlí na baráku Butoves světnice č. 2, se stýká dosti často s farářem Bár-
tou a lacinou, se kterými chodí na dvoře na vycházce. spolu důvěrně hovoří, když 
k nim někdo přijde blíže, přestanou hovořit, ztichnou a začnou hovořit zcela něco ji-
ného. takto bylo již několikrát zjištěno. Zvěřina jest velice opatrný na svoji řeč, s kaž-
dým se do rozhovoru nedá. nadával v poslední době na pracoviště brusírna, že jim 
neprošlo zboží, které prý schválně nechali ležet ve skladě a pak prý mají zato zadrže-
né výhody, ačkoliv to není jejich chyba. Jinak se Zvěřina projevuje jako člověk pracovi-
tý, ovšem je nepřístupný a dále se jeví jako panovační [!] člověk.

Zvěřina jest nadále sledován v jeho jednání a chování, stycích atd.
Zpráva opsána 1x do pozorovacího svazku na Zvěřinu [...]182

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.
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D 31
1965, 25. červenec, Valdice. – Agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou 
napsal referent AO ÚNZ MV Valdice npor. Ladislav Koutný na základě informací tajného 
spolupracovníka s krycím jménem „Středa“.

Ústav nápravných zařízení MV 
Valdice u Jičína  taJné.183

agenturní zpráva

do: Ps  svazku na: Bárta184 – Zvěřina
typ spol.: Informátor  datum: 25. 7. 1965
krycí jméno: středa  Přijal: npor. koutný
číslo svazku:185

Věc: odsouzený Bárta – Zvěřina – zpráva.
Zpráva o audienci biskupa toMÁŠka u p. pres. rep. zapříčinila mnoho doha-

dů o důvodu audience. sasina se domníval, že to byla nástupní audience,186 Bárta 
se domníval, že byl na „koberečku“ a skupina kolem ods. ZVĚřIny je toho názoru, 
že to bylo v souvislosti s jednáním mezi církví a státem. Hladina se rozšířila, když 
20. 7. 1965 byli na milost propuštěni Hanus, Berka187 a Pospíšil. Bárta měl takový 
názor a hodnotil tuto akci pro jednotlivce, nebo že příbuzní požádali o milost a pro-
to byli propuštěni. ods. Zvěřina se však domnívá, že je to v souvislosti s jednáním 
mezi Vatikánem a státem. ods. Zvěřinovi bylo nápadné složení propuštěných. Ha-
nus – ideolog, o kterém se říkalo, že nebude propuštěn a musí si odsedět celý trest. 
ostatní mravnostní delikty. Většina je však toho názoru, že je to počátek propouštění 
duchovních, zvláště když při nedělních návštěvách sdělila manželka [!]188 ods. Jane-
govi,189 že Hutyra190 a 4 další byli propuštěni z Plzně. Všichni se shodují na tom, že 
je to příkaz Vatikánu. celkově se propuštění hodnotí kladně a čeká se na další vývoj.

[...]191

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.192

D 32
1965, 15. srpen, Valdice. – Agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
referent AO ÚNZ MV Valdice npor. Ladislav Koutný na základě informací tajného spolupra-
covníka s krycím jménem „Středa“.

[do:] Ps  [svazku na:] Bárta – Zvěřina
[typ spol.:] Informátor
[krycí jméno:] středa  [Přijal:] npor. koutný

odsouzený Bárta – Zvěřina – zpráva.
Pramen opět hovořil s ods. Bártou o církevních záležitostech, resp. o dohodě mezi 
církví a státem. domnívá se, že vláda úmyslně jednání protahuje s tím úmyslem, aby 
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získala čas. tvrdí, že vládě záleží na tom, aby počet duchovních co nejvíce klesl. roč-
ně umírá značný počet duchovních a doplňování mladými duchovními je každoroč-
ně minimální. tím vláda sleduje, aby bylo v duchovní správě co nejméně duchovních 
a tím náboženský život upadal. dále se hovořilo o otázce řeholníků. Bárta je toho mí-
nění, aby řeholníci jako celek do duchovní správy nechodili, neboť v tom případě, že 
by šli, měla by vláda v ruce argument, že vlastně otázka řeholníků vůbec neexistuje, 
poněvadž řeholníci šli dobrovolně do duchovní správy.

Mezi duchovními proběhla zpráva, že z Plzně bylo propuštěno osm kněží.193 to za-
vdalo příčinu k úvaze, že propouštění duchovních je nyní jasnou akcí. ods. Zvěřina 
i další zastávají stanoviska a mají takový názor, že se to podobá jako propouštění ře-
holníků z internace. očekává se, že před zahájením koncilu v září bude propouště-
ní pokračovat. 

dále na Butovsi obdržel ods. Pustějovský v dopise zprávu, že církevní tajemník 
v ostravě vyzval duchovní do duchovní správy. ods. Bárta i Zvěřina mají názor a pod 
dojmem těchto zpráv propagují stanoviska řeholníků: dokud bude jediný duchov-
ní světský mimo duchovní správu, bylo by nesprávné, aby duchovní – řeholníci vstu-
povali do duchovní správy. ovšem nařídí-li to Vatikán, pak je nutno uposlechnout 
a podřídit se. 

[...]194

npor. koutný 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954453 MV, 1 strana A4 strojopisu.195

D 33
1965, 25. srpen, Valdice. – Agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolu-
pracovníka s krycím jménem „Blahota“.

Útvar nápravných zařízení MV 
Valdice u Jičína  taJné.196

agenturní zpráva
do: pozorovacího svazku  svazku na Bárta – farář
typ spol: Informátor  datum: 25. 8. 1965
krycí jméno: BlaHota  Přijal: kpt. Protiva
číslo svazku:197 

Věc: farář Bárta – zpráva
Farář Bárta dochází na Butovsi stále za farářem Zvěřinou, chodí spolu často na vy-
cházkách a důvěrně spolu rozmlouvají.

V poslední době se zajímá o kosmonautiku, říká, že americká kosmonautika před-
čí sovětskou. I ostatní odsouzení hovoří na Butovsi hodně o kosmonautice a o léta-
jících talířích.

Jinak se Bárta jeví stále jako nepřístupný člověk, s každým se nebaví. Vyhledává 
ods. lacinu nebo Zvěřinu, se kterými se nejvíce stýká.
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lacina a Bárta byli spolu jednou na umývárně, lacina tvrdil, že dnešní režim ne-
stojí za nic, při čemž mu Bárta přikyvoval.

Zpráva opsána 1x do svazku Bárty.
spol. BlaHota nadále bude sledovat činnost a chování ods. Bárty, jeho názory, 
s kým se stýká a na koho se snaží působit hlavně po stránce ideologické.

[...]198

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954453 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 34
1965, 9. září, Valdice. – Agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolu-
pracovníka s krycím jménem „Blahota“.

Ps  ods. Bárta – Zvěřina
agent  9. 9. 1965
BlaHota  kpt. Protiva Zd.

ods. Bárta a Zvěřina – zpráva

na ubytovně Butoves jsou nyní faráři soustředěni na světnici č. 1. denně vysedáva-
jí pohromadě, zvláště Zvěřina a Bárta, Vícha, Škoda i lacina. když se sejdou, potichu 
hovoří, takže jim není rozumět. stalo se, že odsouzený farář kučera František, když 
Zvěřina šel k zubaři nebo k lékaři, přistoupil k němu kučera a dal mu v rychlosti ně-
jaký papírek do ruky. Zvěřina jej přijal, rozhlédli se, zda je nikdo neviděl, a pak ode-
šel. Zřejmě se jednalo o nějaký vzkaz a nebo modlitby, které pravděpodobně přes ne-
mocnici přenášejí. Byla to věc, o které asi nesměl nikdo vědět. dne 8. 9. 1965 po te-
levizi, a když přišli ods. z práce, přišel na světnici lacina a něco si tam šeptali se Ško-
dou a Zvěřinou a Víchou.

Po propuštění 8 farářů říká Bárta: na nás to přijde také, jde to na etapy, prý to za-
řídil biskup v římě (Beran),199 takže je nyní musejí pustit.200 Je to jen otázka krátkého 
času, prý to v naší vládě neklape, musejí se podvolit západním mocnostem.

spol. BlaHota nadále okrajově sleduje styky, chování a činnost farářů Bárty, 
Zvěřiny a dalších. 
[...]201

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.202

D 35
1965, 22. říjen, Valdice. – Agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolu-
pracovníka s krycím jménem „Lieskovský“. 

[...]203
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Věc: odsouzený Bárta – Zvěřina – faráři – zpráva.
odsouzení Bárta a Zvěřina na ubytovně dodržují již dříve uvedený režim – většinou 
studují.

Bárta prostudoval již v tomto roce angličtinu, Palackého dějiny a v současné době 
studuje ruštinu. spolu s odsouzeným kučerou Bedřichem (kds) zveličeně komentu-
jí zprávy o usa a přímo svými poznámkami provokují.

odsouzený Bárta jest průbojný egoista a je jisté, že v každém případě by šel bezo-
hledně za svým cílem. kučera se v poslední době vyjadřuje poněkud opatrně.

Za odsouzeným kučerou při vydávání obědů občas přichází na dvorku některý 
odsouzený, jména neznám. Myslím, že jedním z jeho styků jest odsouzený cuhra,204 
který pracuje na domácí práci jako kreslič. Jinak přímo na baráku Butoves nejsou za-
tím žádné styky protistátních pozorovány. odsouzený kučera Bedřich si nějak dobře 
začíná rozumět s farářem korcem205 a ods. Menšíkem.  

Zpráva opsána 2x, jednou do desek Ps Bárta,206 1x do desek k odsouzenému cuh-
rovi207 – předáno s. spoustovi.208

opatření: ts lIeskoVskÝ bude sledovat styky, chování a jednání ods. kučery 
Bedřicha, který jako protistátní ods. navazuje styky na ods. cuhru, faráře a osoby, 
které se pravděpodobně budou projevovat jako přívrženci kds.209 [...]210

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.211

D 36
1965, 4. listopad, Valdice. – Agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolu-
pracovníka s krycím jménem „Blahota“. 

[...]212

Věc: odsouzený Bárta – farář – zpráva.

když šel odsouzený Bárta, farář z práce z brusírny, čekal na něho venku pan prokurá-
tor a vzal jej zpátky na brusírnu do kanceláře. asi za hodinu se Bárta vrátil a byl celý 
rozčílený, skoro plakal a šel na umývárnu. tam mluvil s farářem Zvěřinou a strašně 
se rozčiloval a nadával na mukly, že co slyšejí, hned se vším utíkají na velitelství a ješ-
tě si přidají víc, než-li je pravda. Proto od té doby Bárta mnoho před odsouzenými ne-
mluví, stále sedí ve světnici u postele a něco stále píše (nepodařilo se zjistit). V neděli 
chodí na světnici č. 1, kde společně s ním vysedávají odsouzení faráři: Zvěřina, Bárta, 
Vícha a někdy přijde i lacina. Všichni mluví potichu a sedí tak většinou asi 1 hodinu. 
do svého středu nikoho nepustí.

Zpráva opsána 1x do Ps Bárty. ts BlaHota nadále sleduje veškerou činnost, 
s kým diskutuje na pracovišti, zda se na něho obrací mladí odsouzení, jejich jména, 
případně co spolu hovoří. [...]213 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č.  954453 MV, 1 strana A4 strojopisu.
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D 37
1965, 4. listopad, Valdice. – Agenturní zpráva o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal starší referent 
AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolupracovníka s kry-
cím jménem „Blahota“. 

[...]214

Věc: odsouzený farář Zvěřina – zpráva.
odsouzený farář Zvěřina, který bydlí na světnici č. 1 ButoVes, má stále nějaké na-
rážky na naše zřízení. Jsou to zprávy z novin, jako na příklad když se psalo, že budou 
američané bombardovat hlavní město Vietnamu, začal Zvěřina říkat, „podívejte se na 
ně, na ty lupiče, oni by si dovolovali bombardovat hlavní město a nemocnice“. ovšem 
toto říká většinou ironicky, dívá se na druhé spoluvězně a směje se.

Jinak se stále stýká s odsouzeným Bártou, Víchem a lacinou. Vysedávají mezi po-
stelemi, stále něco šuškají a není jim rozumět.

Zvěřina je stále sledován, ts se zajímá o jeho styky, výroky, zda působí na mladé 
odsouzené na pracovišti, byl instruován tak, aby, pokud bude mít možnost, věděl [!] 
veškeré chování a jednání Zvěřiny. [...]215 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 38
1965, 19. listopad, Valdice. – Agenturní zpráva o Janu Bártovi a Josefu Zvěřinovi, kterou napsal 
starší referent AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeněk Protiva na základě informací tajného spolu-
pracovníka s krycím jménem „Lieskovský“. 

[...]216

Věc: odsouzený Bárta – zpráva.
u Bárty se několikrát na světnici sešli ods. Zvěřina, Vícha, Bílek a dosti často se Bárta 
sdružuje na světnici č. 1 (sám bydlí na sv. č. 3). Jinak neustále píše různé žádosti, stíž-
nosti a je rozhořčen, že tolik let sedí pro nic – „pro náboženství a ideologické věci“. 
když není s někým v diskusi, tak si čte a nebo píše. Z návštěvy ods. Bárta vzpomínal 
jen na to, že bratr mu u návštěvy hovořil, že literární noviny je možno venku jen má-
lokdy dostat, že jsou hned rozebrány a dostane se jen na stálé odběratele. (Je v nich 
prý uveřejňováno to, co se nikde jinde čtenář nedozví.) určují podle Bárty nový směr, 
který „vane“. Při nástupu na oběd se vyjádřil Bárta k nějaké poznámce o „otrokář-
ském řádu“ u nás.

Zpráva vyhodnocena 1x do Ps Bárta. ts lIeskoVskÝ nadále sleduje veškerou 
činnost Bárty, jeho styky, výroky, názory atd.217 

[...]218

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954453 MV, 1 strana A4 strojopisu.



Petr Blažek

280

d
O

k
U

M
e

n
T

Y
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii

D 39
1965, 20. listopad, Valdice. – Záznam staršího referenta AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeňka 
Protivy o zadržení dopisu, který zaslala Josefu Zvěřinovi jeho sestra Marie Vaníčková.

Záznam dne 20. 11. 1965

odsouzenému Zvěřinovi Jos. byl zadržen dopis,219 ve kterém jsou různé nejasnosti, 
jest v něm jmenováno více osob a proto bylo rozhodnuto přes referenta výchovy k to-
muto dopisu provést pohovor s cílem objasnit adresy a jména osob v dopise. Záznam 
byl proveden tužkou (přiložen), provedl jej npor. Špaček.220

dopis i záznam bude založen do Ps Zvěřina.221

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 1 strana A4 strojopisu.

D 40
1965, 26. listopad, Jičín. – Usnesení Okresního soudu v Jičíně o podmíněném propuštění Josefa 
Zvěřiny. PP 195/65

usnesení.

okresní soud v Jičíně rozhodl dne 26. 11. 1965 ve veřejném zasedání v nVÚ-MV ve 
Valdicích o žádosti odsouzeného Josefa Zvěřiny za podmíněné propuštění z výkonu 
trestu odnětí svobody takto:

odsouzený Josef Zvěřina, nar. 3. 5. 1913 ve stříteži, okr. třebíč, naposledy asistent 
býv. teolog. fakulty karlovy univerzity, bytem Praha 3, sněmovní č. 3, t.č. ve výkonu 
trestu v nVÚ-MV ve Valdicích, se podmíněně propouští.

Podle § 60 odst. 1 tr. z. stanoví soud zkušební dobu v délce šesti (6) let.

odůvodnění.

rozsudkem tehdejšího stát. soudu v Praze z 1. 11. 1952 sp. zn. 6-ts I 84/52 byl Josef 
Zvěřina s dalšími 30 spoluodsouzenými uznán vinným trest. činem velezrady dle § 78 
odst. 1 písm. c), 2a), tr. z. a trestným činem vyzvědačství dle § 56 odst. 1, 2a) tr. z. a byl 
za to odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 22 roků. amnestií pres. republiky  
z 9. 5. 1965222 mu byl trest snížen na 17 roků, 7 měsíců, 24 dnů tak, že konec trestu má 
vyznačen 17. 9. 1969, při čemž polovinu trestu si odpykal 20. 11. 1960. uložený trest si 
odpykává ve zdejším ústavu a nyní požádal o podmíněné propuštění.

soud zjistil z výpisu z rej. trestů, že kromě shora uvedeného odsouzení nebyl jme-
novaný žádným jiným soudem postižen. Z připojeného trest. spisu223 soud zjistil, že 
odsouzený pochází z dělnické rodiny, vystudoval teologii a stal se knězem, naposle-
dy působil jako asistent býv. teolog. fakulty ku. Z hodnocení komise pro podmín. 
propuštění při zdejším ústavu je zjištěno, že odsouzený si trest odpykával nejprve 
v ústavu ostrov a leopoldov, kde měl neukázněné chování, za což byl celkem 13krá-
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te kázeňsky trestán. Pracovní morálku měl poměrně dobrou a stanovené normy plnil. 
V červenci r. 1960 byl přemístěn do zdejšího ústavu, kde byl zařazen na brusírně skla 
pro n. p. Jablonecké sklárny. Po delší době se zapracoval, takže stanovené úkoly plní 
a překračuje. odvádí kvalitní práci a v současné době je vedoucím kolektivu, který si 
dobře vede. na pracovišti dbá o pořádek a v tomto směru působí i na ostatní spoluod-
souzené. neuzavírá pracovní závazky a není zapojen do soutěže o titul BVP. Za dob-
rou pracovní morálku byl několikráte odměněn. chování odsouzeného se podstatně 
zlepšilo, rozkazy příslušníků plní bez připomínek. Je klidné a tiché povahy, mezi od-
souzenými je oblíbený. někdy je ironický, zvláště při jednání s příslušníky. náčelník 
ústavu je toho názoru, že odsouzený plní jen základní povinnosti, že svým vystupo-
váním nikterak neprokázal snahu po nápravě a že nelze mít zato, že strávená doba 
ve výkonu trestu u něho splnila svůj převýchovný účel. okresní prokurátor nemá ná-
mitek proti podmíněnému propuštění, protože si již odsouzený převážnou část tres-
tu odpykal a že již delší dobu ve výkonu trestu se chová dobře a rovněž dobře pracuje 
a že tedy u něho naděje, že při zapojení do řádného pracovního procesu povede řád-
ný život pracujícího člověka. Při veřejném zasedání odsouzený uvedl, že není prav-
dou, že by neměl dobrý poměr k našemu zřízení, že pracovní závazky neuzavírá pro-
to, aby si tímto faktem jako řada odsouzených vymohl pro sebe výhody, což se pří-
čí jeho smýšlení, že však se snaží co nejlépe pracovat. dále uvedl, že považuje uložený 
trest pro něho za přísný a tím, kdyby uzavíral závazky, že by dával najevo, že se s ulo-
ženou výší trestu ztotožňuje.

Z uvedeného zjištění dospěl soud k závěru, že u odsouzeného jsou splněny všechny 
podmínky pro podmíněné propuštění, jak ve smyslu § 61 odst. 1 tr. z., tak i ve smyslu 
směrnic nejvyššího soudu Prz 76/64. odsouzený si prakticky 14 let odpykal z ulože-
ného trestu. Je sice pravdou, že zpočátku neměl ve výkonu trestu dobré chování, což 
se však postupně zlepšilo a dnes po této stránce není proti odsouzenému žádných 
připomínek. odsouzený má ve výkonu trestu také velmi dobrou pracovní morálku, 
zejména v posledních 5ti letech. soud má zato, že dosavadní výkon trestu na odsou-
zeného natolik výchovně zapůsobil, že tento se již bude pro příště chovat jako řádný 
občan a že se vystříhá každého protizákonného jednání. V případě, že by odsouzený 
se takto nehodlal zařídit, bylo by toto rozhodnutí zrušeno a odsouzený by si musel 
zbytek trestu odpykat.

Vzhledem k délce zbytku trestu stanovil soud odsouzenému zkušební dobu pro 
osvědčení se při podmíněném propuštění v délce 6 let, neboť tuto dobu považuje 
soud za přiměřenou k tomu, aby odsouzený prokázal, že dosavadním výkonem trestu 
se již napravil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost do 3 dnů ode dne oznámení.

V Jičíně dne 26. 11. 1965.
Předseda senátu: 

Marie Havlíková, prom. práv.
Za správnost vyhotovení: 
[...]224
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Národní archiv, f. S-SNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438, 2 strany A4 
strojopisu.

D 41
1965, 26. listopad, Valdice. – Předtištěné prohlášení o mlčenlivosti, které podepsal Josef Zvěřina 
při propuštění.

Prohlášení

Prohlašuji, že po svém propuštění z výkonu trestu zachovám naprostou mlčenlivost 
o všem, co jsem se během výkonu trestu dozvěděl. Jsem si vědom toho, že všechny 
moje poznatky získané během výkonu trestu jsou součástí státního tajemství a že se 
vystavím trestnímu stíhání pro protistátní trestní čin, kdybych tento svůj slib mlčen-
livosti porušil.

Valdice, dne [...]225  [...]226 
podpis propuštěného 

Národní archiv, f. S-SNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438, 1 strana A5 
cyklostylu.

D 42
1965, 26. listopad, Valdice. – Předtištěné prohlášení o mlčenlivosti ve věcech státního, hospodář-
ského nebo služebního tajemství, které podepsal Josef Zvěřina při propuštění.

Prohlášení

Prohlašuji, že po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (vazby) zachovám 
naprostou mlčenlivost ve věcech, týkajících se státního, hospodářského nebo služeb-
ního tajemství, se kterými jsem se ve výkonu trestu (vazbě) seznámil.

o věcech, které mají charakter státního, hospodářského nebo služebního tajem-
ství a o trestních důsledcích jejich vyzrazení jsem byl řádně poučen.

Valdice dne [...]227  [...]228 
podpis 

Národní archiv, f. S-SNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438, 1 strana A4 
cyklostyl.
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D 43
1965, 26. listopad, Valdice. – Zpráva náčelníka ÚNZ MV Valdice mjr. Stanislava Krále o Josefu 
Zvěřinovi, kterou adresoval odboru pracovních sil ONV Praha 5.

Žádám o předání do podniku, ve kterém 
bude pracovně umístěn.

Valdice 26. 11. [196]5
snV-420/40-65
odbor pracovních sil onV  obvodní oddělení VB 

Praha 5. v Praze 5 na vědomí 
[...]229

Josef Zvěřina, 3. 5. 1913, střítež, okres třebíč
Praha III, sněmovní 3.
Praha 5, Pravoúhlá ul. č. 45. ubytování má zajištěno u svých rodičů Jos. Zvěřina.
26. 11. 1965 [propuštěn] podmíněně na zkušební lhůtu 6 let 
§ 78 tr. z. velezrada 17 roků, 7 měsíců, 24 dnů odnětí svobody bude podporovat ze 
svého výdělku své rodiče

dělnický
ř.k. kněz

karlova univerzita v Praze, jako asistent teologické fakulty. Pracovní poměr zanikl.
kvalifikaci žádnou nezískal – zapracoval se jako řezač skleněných výrobků podle do-
hody s oPs [...]230 schopen přiměřených prací.

Jmenovaný se nacházel ve výkonu trestu od ledna 1952 v několika ústavech MV a pra-
coval na různých manuelních pracech. Ve zdejším ústavu se nacházel od července 
1960. Pracovně byl zařazen v brusírně skla pro n.p. Jablonecké sklárny jako řezač hla-
viček. na této profesi se po další době poměrně dobře zapracoval, stanovené úkoly pl-
nil a překračoval. odváděl kvalitní výrobky. V poslední době byl vedoucím prac. ko-
lektivu, který si dobře vede. V minulosti jeho chování bylo neukázněné. V poslední 
době se však zlepšilo a nebylo na něho stížností. Povahy je klidné, tiché. V kolektivu 
odsouzených byl oblíben. soud po celkovém zjištění dospěl k závěru, že u ods. jsou 
splněny všechny podmínky pro podmíněné propuštění ve smyslu § 61 odst. 1, tak i ve 
smyslu směrnic nejv. soudu Prz 76/64.231

náčelník: [...]232

Při propuštění obdržel kčs 1204,86.  

Národní archiv, f. S-SNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438, 1 strana A4 kopie 
strojopisu.
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D 44
1965, 29. listopad, Valdice. – Zpráva staršího referenta AO NVÚ MV Valdice kpt. Zdeňka Pro-
tivy, kterou napsal při uložení pozorovacího svazku vedeného k Josefu Zvěřinovi do archivu.

nápravně výchovný ústav MV 
Valdice u Jičína  dne 29. 11. 1965
schvaluji: 
náčelník: [...]233  Přísně tajné!234

důvodová zpráva k uložení pozorovacího svazku na odsouzeného Zvěřinu Josefa  
– č. sv. 5724.

Zvěřina Josef, narozen 3. 5. 1913 střítež, okres třebíč, svobodný, katolický kněz, syn 
Josefa a Marie, nar. české, st. obč. čsl., odsouzen st. soudem v Praze na 22 roků od. sv. 
pro § 78 tr. z. Poslední bydliště Praha III, sněmovní 3. V současné době propuštěn na 
p. p. a bydliště uvedl: Praha 5, Pravoúhlá ul. čp. 45 u svých rodičů.

na Zvěřinu Josefa byl založen pozorovací svazek číslo 5724 dne 18. prosince 1961. 
svazek byl zaveden na základě zjištění, že Zvěřina se stal mluvčím farářů, ideovým 
vůdcem, který se zaměřil na vyučování nedostudovaných teologů. Byli to odsouzení 
Vrbenský a rybář, později další.235

do případu bylo zapojeno více spolupracovníků. Zpočátku to byl ts karel,236 JIn-
dra,237 luBor,238 kteří byli k němu zaměřeni přímo ze středu kněží. Po jejich propuš-
tění byl sledován pouze okrajově ts lIeskoVskÝM,239 BlaHotou240 a středou241.

na základě rozpracování bylo využito zpráv od ts JIndra a karla k tomu, že 
Zvěřina působí na teology, vyučuje je a má na ně velký vliv. Z tohoto důvodu bylo pro-
vedeno rozmístění některých teologů na jiné ústavy. tím byla činnost Zvěřiny přeru-
šena. Později se zaměřil na vyhledávání různých zpráv z novin, jejich přeorientování 
a pozměněné je vykládal dále odsouzeným s tím, že na ně opět ideologicky působil. 
toto prováděl prakticky až do jeho propuštění na podmínku. Zprávy k jeho osobě 
byly odesílány s. kpt. Šubrtovi242 III. správa MV Praha.

ukončení pozorovacího svazku navrhuji po dohodě se s. kpt. najmanem243 
z II. správy 9. odbor Praha, který v případě aktivnosti Zvěřiny po jeho propuštění jej 
podle uvážení vyzvedne z archivu. V současné době neprojevil o svazek zájem, poně-
vadž většinu materiálu má v opise.

dne 26. 11. 1965 byl Zvěřina podmíněně propuštěn s podmíněnou lhůtou na  
8 roků. tím vytěžení a sledování jeho osoby v našem ústavu končí. Z těchto důvodů 
navrhuji pozorovací svazek uložit do archivu na dobu 5ti let.

Vypracoval:  náčelník oper. oddělení: 
[...]244 [...]245

 kpt. Protiva Zd.  (mjr. středa Jar.246) 
[...]247 

ABS, f. MV-KR, svazek a. č. 954342 MV, 2 strany A4 strojopisu.
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Poznámky k dokumentům

73 datace je pouze odhadnuta podle zmínky o leopoldově, odkud byl Josef Zvěřina přemístěn na konci 
července 1960 do Valdic. není ovšem jistá, zpráva o P. Zvěřinovi mohla být od Jaroslava Vančury vyžá-
dána později. srov. dokumenty č. 2, 6, 27 a 40. 

74 dne 10. 6. 1954 byl 1. oddělením 4. odboru III. správy MV zaregistrován svazek spolupracovníka 
s krycím jménem „Jesuita“ k Jaroslavu Vančurovi (nar. 9. 9. 1928), reg. č. 813. krycí jméno bylo později 
změněno na „Zdeněk“. dne 26. 3. 1956 byl svazek uložen do archivu pod a. č. 18996. dne 25. 9. 1958 
byl svazek obnoven 3. oddělením 3. odboru III. správy MV pod krycím jménem „lubor“. ABS, Proto-
kol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní odbor MV. svazek byl následně opakovaně přeregis-
trován. do archivu byl uložen 19. 5. 1978. srov. ABS, f. ts-MV, svazek a. č. 695694 MV. ke spolupráci 
Jaroslava Vančury srov. úvodní studii.

75 P. Josef Zvěřina byl v nPt leopoldov vězněn od 28. 5. 1956 do 25. 7. 1960. NA, f. s-snV – nezpracová-
no, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438.

76 P. Jaroslav Pilík sJ (1926–2005) – český římskokatolický kněz, jezuita. V září 1951 byl jako student 
bohosloví odsouzen státním soudem v Brně k 16 letům odnětí svobody. Vězněn byl v Brně, v ostrově 
nad ohří, na Mírově a v leopoldově. V roce 1957 vstoupil do jezuitského řádu a 26. 12. 1958 byl 
v leopoldově tajně vysvěcen řeckokatolickým biskupem Pavlem Gojdičem na jáhna a na kněze. Po 
podmíněném propuštění v květnu 1960 na amnestii pracoval jako dělník. teprve v roce 1968 byl jme-
nován kooperátorem ve Vnorovech, později v Zábřehu na Moravě a ve Šternberku. od roku 1974 byl 
administrátorem farnosti Hradisko u kroměříže, kde působil až do roku 1981. Po těžké nemoci poté 
žil od ledna 1982 v kněžském domově na Moravci. Po roce 1990 vypomáhal na svatém Hostýně jako 
pomocný duchovní.

77 doc. Josef Petr ondok cFss (1926–2003) – český římskokatolický kněz, petrin, filosof a vědec. V 18 
letech byl přijat do kongregace bratří nejsvětější svátosti. studoval v Brně teologii a filosofii. V červnu 
1951 byl biskupem kajetánem Matouškem tajně vysvěcen na kněze. V září 1951 byl zatčen a následně 
odsouzen k 17 letům odnětí svobody. Vězněn byl na Mírově, na Jáchymovsku, v leopoldově a ve Val-
dicích. Po propuštění v roce 1963 absolvoval pětiměsíční vojenskou službu u vojenských pracovních 
jednotek. Poté pracoval v JZd v Mydlovarech. V roce 1968 byl soudně rehabilitován. V roce 1969 získal 
doktorát z logiky. krátce působil jako výpomocný kněz, poté jako správce kostela P. Marie růžencové 
v českých Budějovicích a současně pracoval jako vědecký pracovník v třeboňském pracovišti Botanic-
kého ústavu čsaV. Po třech letech byl zbaven státního souhlasu pro výkon kněžského povolání. V le-
tech 1991–2003 přednášel na teologické fakultě a Botanické fakultě Jihočeské univerzity. Habilitoval 
se v oboru ekologie.

78 P. Bohumír rákosník ocr. (1917–?) – český římskokatolický kněz, křižovník s červenou hvězdou. 
V letech 1946–1947 působil jako administrátor na chlumu sv. Máří. Poté působil jako administrátor 
v kynšperku nad ohří. V březnu 1950 byl zatčen a odsouzen k 13 letům odnětí svobody. Vězněn byl 
na Mírově, na Jáchymovsku a v leopoldově. V květnu 1960 byl podmíněně propuštěn na amnestii.

79 Josef Bein (1924–?) – student, dělník. V únoru 1950 vyloučen z politických důvodů ze studií na lékař-
ské fakultě uk v Praze. krátce poté zatčen a odsouzen k 13 letům odnětí svobody. Po uplynutí polo-
viny trestu požádal o podmíněné propuštění. Po propuštění v červnu 1958 pracoval jako dělník. ABS, 
f. MV-kr, svazek a. č. 588417 MV.

80 Miroslav tomek (1924–1964) – student bohosloví. V roce 1945 vstoupil do jezuitského řádu a od pod-
zimu 1945 studoval filosofii na řádovém učilišti v Brně. V roce 1947 z řádu vystoupil a začal nejdří-
ve studovat bohosloví. Poté studoval ošetřovatelskou školu v Praze-Bohnicích. V květnu 1951 byl za-
tčen a následně odsouzen k 17 letům odnětí svobody v procesu, v němž byli vedle dalších osob odsou-
zeni také P. Josef Zvěřina, P. Josef Baptista Bárta oFM či P. Josef Petr ondok cFss. srov. kol. autorů: 
Církevní procesy padesátých let. Sborník příspěvků z konference. karmelitské nakladatelství, kostelní Vyd-
ří 2002; Vorel, Jaroslav – ŠIMÁnkoVÁ, alena – BaBka, lukáš (eds.): Československá justice v letech 
1948–1953 v dokumentech, díl III. ÚdV, Praha 2004.

81 Mons. thlic. karel otčenášek, Paeddr. h. c. (1920–2011) – římskokatolický kněz, biskup králové-
hradecký a osobní arcibiskup. V roce 1945 byl vysvěcen na kněze. Po službě v duchovní správě byl 
v roce 1949 povolán za vicerektora kněžského semináře v Hradci králové. V březnu 1950 byl papežem 
Piem XII. jmenován biskupem a v dubnu 1950 tajně vysvěcen biskupem královéhradeckým Mořicem 
Píchou (1869–1956). V letech 1951–1953 byl internován v Želivě, poté byl převezen do vyšetřovací 
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vazby. V roce 1954 byl odsouzen k 13 letům odnětí svobody. Vězněn byl v Pardubicích, chrudimi, 
Mírově, Brně, leopoldově a ve Valdicích. Po propuštění v květnu 1962 pracoval jako dělník v mlékár-
ně. od roku 1965 mohl opět působit v duchovní správě. V červenci 1968 byl soudně rehabilitován. 
V lednu 1990 se ujal biskupského úřadu v Hradci králové (sídelním biskupem byl do června 1998). 
V roce 1998 mu papež Jan Pavel II. udělil osobní titul arcibiskupa. V devadesátých letech inicioval sběr 
vzpomínek na pronásledování křesťanů v období komunistického režimu, které vyšly knižně v pěti 
svazcích (Kamínky. Drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách 
o svobodu a blaho vlasti. I.-V. díl. Biskupství královéhradecké, Hradec králové 2000–2005).

82 thdr. Štěpán trochta sdB (1905–1974) – český římskokatolický kněz, salesián, biskup litoměřický 
a kardinál. V roce 1923 zahájil v Itálii noviciát u salesiánů dona Bosca. V roce 1932 dokončil dokto-
rát z teologie a byl vysvěcen na kněze. Po návratu do československa řídil postupně stavby řádových 
domů a kostelů v ostravě, Praze-kobylisích a Pardubicích. Za nacistické okupace se zapojil do odboje, 
spolupracoval se skupinou doc. Vladimíra krajiny. V roce 1940 byl poprvé zatčen, ale byl záhy propuš-
těn. V roce 1942 byl opět zatčen a postupně deportován do koncentračních táborů terezín, Mauthau-
sen a dachau. V listopadu 1947 byl vysvěcen na biskupa a jmenován biskupem litoměřickým. V letech 
1948–1949 byl mluvčím katolických biskupů při jednání se státem. V letech 1949–1953 internován ve 
svém litoměřickém sídle. V lednu 1953 byl zatčen a v roce 1954 odsouzen k 25 letům odnětí svobody. 
Vězněn byl v Praze-ruzyni, litoměřicích, Praze-Pankráci, Valdicích, leopoldově a Vykmanově. Pro-
puštěn byl v květnu 1960 na amnestii (v červnu 1960 k jeho osobě stB zaregistrovala agenturní svazek 
s krycím jménem „kabát“). Po propuštění pracoval jako stavební dělník a instalatér. od roku 1962, 
kdy byl stižen srdečním záchvatem, žil v církevních sociálních zařízeních. V červenci 1968 byl soudně 
rehabilitován a opět se ujal biskupského úřadu v litoměřicích. V dubnu 1969 byl papežem Pavlem 
VI. jmenován kardinálem in pectore (jmenování bylo zveřejněno v roce 1973). Zemřel na následky 
vyčerpávajícího jednání s církevním tajemníkem karlem dlabalem. ABS, f. ts-MV, svazek a. č. 762349 
MV; noVosad, Jaroslav: Štěpán Trochta – Svědek „T“. Portál, Praha 2001; PlacHÝ, Jiří: Biskup troch-
ta v hodině velké zkoušky. In: Securitas Imperii, 2005, č. 11, s. 129–134; kučera, Jiří (ed.): Vyznavač 
a mučedník Štěpán Trochta. Portál, Praha 2006.

83 P. antonín Jarolímek (1894–1970) – český římskokatolický kněz, tajný generální vikář. Bratr opata 
strahovského kláštera, generálního vikáře premonstrátského řádu a zástupce generála premonstrát-
ského řádu thdr. Bohuslava Jarolímka oPraem. (1900–1951). od roku 1917 působil jako kaplan 
v albrechticích u sušice (od roku 1920 jako farář). V roce 1931 se stal farářem v Bělčicích (od roku 
1937 jako děkan). Byl blízkým spolupracovníkem biskupa českobudějovického Josefa Hlouchy, který 
ho v prosinci 1948 jmenoval čestným kanovníkem katedrální kolegiátní kapituly v českých Budějovi-
cích (k jmenování řádným kanovníkem nedostal P. Jarolímek státní souhlas). P. Jarolímek byl vězněn 
v letech 1950–1960.

84 Mons. thdr. František Vlček (1903–1989) – český římskokatolický kněz, generální vikář v lito-
měřicích. Po studiích teologie v Praze a římě působil v letech 1927–1934 jako kaplan ve Velibech 
a v libochovicích nad ohří. od roku 1934 byl administrátorem a farářem v krnsku. V roce 1947 byl 
jmenován litoměřickým generálním vikářem. V letech 1950–1953 působil jako administrátor děkan-
ského úřadu v rovensku pod troskami. V lednu 1953 byl zatčen a následně v červenci 1954 odsouzen  
k 15 letům odnětí svobody. V květnu 1960 byl podmíněně propuštěn na amnestii. 

85 srov. dokument č. 22.
86 datace je pouze odhadnuta podle zmínky o leopoldově, odkud byl Josef Zvěřina přemístěn na konci 

července 1960 do Valdic. není ovšem jistá, zpráva o P. Zvěřinovi mohla být od Jaroslava Vančury vyžá-
dána později. srov. dokumenty č. 1, 6, 27 a 40.

87 P. František Šilhan sJ (1905–1985) – český římskokatolický kněz, provinciál jezuitského řádu. V roce 
1923 zahájil jezuitský noviciát v trnavě. studoval na Velehradě a v Praze-Bubenči, poté v nizozemí, 
kde byl také vysvěcen na kněze. Ve studiích teologie pokračoval na Gregoriánské univerzitě v římě, 
kde získal doktorát. V roce 1945 byl jmenován provinciálem české provincie tovaryšstva Ježíšova. 
V roce 1950 byl odsouzen k 25 letům odnětí svobody. Vězněn byl postupně v Žilině, leopoldově, Pra-
ze-ruzyni, ostravě a ve Valdicích. V květnu 1965 byl podmíněně propuštěn na amnestii. Poté byl in-
ternován v radvanově u tábora. V roce 1968 se zúčastnil práce v sekretariátu řeholních společenství. 
V roce 1971 se vzdal úřadu provinciála. V roce 1979 se přestěhoval do kněžského domova na Moravci. 
V roce 1981 byl opět obžalován z maření dozoru státu nad církvemi. Zemřel v roce 1985 na Moravci.

88 srov. dokument č. 1.
89 Josef Zvěřina sen. (1888–1979) – strojní zámečník, otec P. Josefa Zvěřiny; Marie Zvěřinová (1889–1975) 
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– dámská krejčová, matka P. Josefa Zvěřiny.
90 správně František Verner, na dalším místě dokumentu je chyba opravena. P. František Verner ocr. 

(1915–2004) – český římskokatolický kněz, křižovník s červenou hvězdou, knihovník. Po maturitě 
na arcibiskupském gymnáziu v Praze vstoupil do řádu křižovníků s červenou hvězdou. Vystudoval 
teologickou fakultu a knihovnictví na FF uk v Praze. V červnu 1942 byl vysvěcen na kněze. do roku 
1945 působil jako pomocný kaplan u sv. antonína v Praze-Holešovicích. Poté byl jmenován dru-
hým kaplanem u sv. cyrila a Metoděje v Praze-karlíně. V srpnu 1953 byl jmenován rektorem kostela  
sv. Jana nepomuckého v Praze-košířích a záhy tamtéž i administrátorem u nejsvětější trojice. V roce 
1967 začal na výzvu Františka kardinála tomáška budovat pokoncilní knihovnu. V roce 1987 byl jme-
nován kanovníkem královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

91 doc. Petr eben (1929–2007) – český skladatel vážné hudby, sbormistr a varhaník. V roce 1944 byl pro 
židovský původ vyloučen z gymnázia v českém krumlově. V roce 1945 internován v koncentračním 
táboře Buchenwald. Vystudoval klavír a skladbu na aMu. od roku 1955 působil jako pedagog na 
katedře hudebních věd na FF uk v Praze. V letech 1978 a 1979 vyučoval skladbu na college of Music 
Manchester. Po roce 1989 byl jmenován předsedou výboru mezinárodního festivalu Pražské jaro. Po 
roce 1990 vyučoval skladbu také na HaMu.

92 Původně odborové sdružení Jeunesse ouvrière chrétienne (Mladí křesťanští dělníci – Joc) založil belgický 
kněz Joseph cardijn (1882–1967), který se dlouhodobě věnoval pastoraci mezi průmyslovými dělníky. 
V roce 1924 organizace přijala výše uvedený název a o rok později získala od papeže Pia XI. oficiální 
schválení. Postupně svou činnost rozšířila do mnoha dalších zemí světa. dnes působí na několika 
kontinentech a má okolo 20 000 členů. Joseph cardijn byl v roce 1965 jmenován Pavlem VI. kardiná-
lem.

93 Mons. thlic. Jiří reinsberg (1918–2004) – český římskokatolický kněz, spisovatel a skautský činovník. 
V letech 1938–1944 studoval teologii a filosofii na lateránské univerzitě v římě, kde byl v roce 1942 
vysvěcen na kněze. Ve Velké Británii prodělal za války vojenský výcvik. Po návratu do československa 
se stal nejdříve kaplanem v Berouně. V letech 1946–2003 působil v pražském týnském chrámu (do 
konce 90. let jako kaplan). V roce 1991 byl jmenován papežským prelátem.

94 Phdr. olga Macková (1929) – historička umění. dlouholetá pracovnice národní galerie v Praze a au-
torka řady odborných publikací o výtvarném umění.

95 doc. rndr. karel Macek, drsc. (1928) – chemik. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu uk v Praze. od 
roku 1951 pracoval ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze, nejdříve jako vědecký pra-
covník v oddělení biochemie, poté v oddělení fyziologické chemie a nakonec jako vedoucí chromato-
grafických laboratoří. V letech 1968–1969 pracoval v římě. od konce roku 1969 působil jako vedoucí 
biochemických laboratoří, nejprve na interním oddělení Fakultní nemocnice na strahově a od roku 
1971 na III. interní klinice Fakulty všeobecného lékařství uk v Praze. V letech 1977–1990 působil ve 
Fyziologickém ústavu čsaV. dlouholetý editor odborného časopisu Journal of Chromatography.

96 dne 8. 4. 1959 byl nZ Praha 2 (věznice Praha-Pankrác) zaregistrován pod krycím jménem „karel“ sva-
zek spolupracovníka k Jiřímu dítěti (nar. 21. 9. 1912), reg. č. 6153. svazek byl 28. 1. 1960 předán snZ 
Praha. ABS, Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení ks MV Praha. k stejné 
osobě a pod stejným krycím jménem byl 10. 2. 1960 nPt Valdice zaregistrován svazek spolupracovní-
ka, reg. č. 3432, který byl 18. 11. 1963 předán 3. odboru III. správy MV. ABS, Protokol registrace svazků 
spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení ks MV Hradec králové. dne 15. 11. 1971 byl k stejné osobě 
a pod stejným krycím jménem zaregistrován 2. oddělením 3. odboru II. správy MV svazek v kategorii 
kandidát agenta, reg. č. 2998, který byl 4. 1. 1973 převeden do kategorie agent. dne 10. 5. 1978 byl 
tento svazek uložen do archivu pod a. č. 695798. ABS, Protokol registrace svazků agenturního a kon-
trarozvědného rozpracování, statisticko-evidenční odbor. Podle příslušného archivního protokolu byl 
tento svazek 11. 5. 1978 uložen 1. oddělením 5. odboru X. správy FMV pod výše uvedeným archivním 
číslem. Podle poznámky v tomto protokolu byl svazek 26. 6. 1985 zničen. ABS, archivní protokol 
agenturních svazků a spisů spolupracovníků, statisticko-evidenční odbor.

97 Zpráva je součástí nedatované zprávy o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal npor. Zdeněk Protiva patrně 
v souvislosti se založením pozorovacího svazku k Josefu Zvěřinovi. srov. dokumenty č. 5 a 6. 

98 dne 19. 12. 1960 byl nPt Valdice zaregistrován svazek spolupracovníka s krycím jménem „Jindra“ ke 
karlu Bartákovi, reg. č. 5139. ABS, Protokol registrace svazků spolupracovníků, 1. zvláštní oddělení ks 
MV Hradec králové. Po propuštění byl tento svazek předán 1. oddělení 9. odboru II. správy MV a nově 
zaregistrován 13. 6. 1964 jako agenturní svazek. dne 21. 10. 1965 byl uložen do archivu. srov. ABS, 
f. ts-MV, svazek a. č. 600545 MV.
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99 Zpráva je součástí nedatované zprávy o Josefu Zvěřinovi, kterou napsal npor. Zdeněk Protiva patrně 
v souvislosti se založením pozorovacího svazku k Josefu Zvěřinovi. srov. dokumenty č. 5 a 6. 

100 Josef Zvěřina starší zemřel až v roce 1979.
101 k rozsahu amnestie z 8. května 1960 blíže rokoskÝ, Jaroslav: Amnestie 1960, s. 36–54.
102 Připojen je podpis Zdeňka Protivy.
103 antonín kyndl (1926–?) – příslušník snB a snV. Původním povoláním kotlář. dne 8. 6. 1945 přijat 

do služeb ministerstva vnitra. nejdříve byl nasazen do výkonné služby na stanici snB dušníky. od  
12. 7. 1947 převelen k správě MV Jáchymov, kde působil jako referent oddělení stB. dne 1. 10. 1954 
jmenován do funkce náčelníka I. odboru správy MV Jáchymov. od 1. 2. 1957 do 31. 10. 1959 byl ná-
čelníkem okresního oddělení MV trutnov. dne 1. 11. 1959 jmenován do funkce zástupce náčelníka 
nPt Valdice. dne 1. 8. 1965 převeden k snV a 1. 1. 1969 do oboru Ministerstva spravedlnosti čsr. 
V letech 1970–1982 byl náčelníkem nVÚ Valdice. Ve službách MV dosáhl hodnosti: 8. 6. 1945 – mladší 
strážmistr, 8. 6. 1946 – strážmistr, 1. 10. 1949 štábní strážmistr, 1. 1. 1951 vrchní strážmistr, 1. 12. 1954 
nadporučík, 19. 11. 1955 kapitán, 1. 11. 1960 major. členem ksč byl od 8. 8. 1945. ABS, f. Personální 
spisy, personální spis antonín kyndl, nar. 26. 6. 1926, a. č. 3434/28; kÝr, aleš – kaFkoVÁ, alena: 
Věznice Valdice v historii českého vězeňství. Historická penologie, 2007, roč. 5, č. 2, s. 10.

104 stupeň utajení je rukou škrtnutý.
105 Připojen je podpis náčelníka pro ao mjr. antonína kyndla.
106 svatopluk schützner (1923–?) – knihovník. Původně římskokatolický kněz působící v pražské arcidi-

ecézi. V lednu 1949 odešel ilegálně do Bavorska. V létě 1950 se po dohodě s P. antonínem Heidlerem 
tajně vrátil do československa. Podle jeho vysvětlení z roku 2002 chtěl údajně pouze zjistit, jaká je 
náboženská situace v zemi. na podzim 1950 se mu podařilo za dramatických okolností (jeden z pře-
vaděčů byl zastřelen) dostat se za hranice. odešel do usa, kde prožil krizi kněžství a byl laicizován. 
Pracoval jako knihovník v knihovně kongresu usa ve Washingtonu. VaŠko, Václav: Dům na skále. III. 
Církev vězněná 1950–1960. karmelitské nakladatelství, kostelní Vydří 2008, s. 90; kol. autorů: Kamín-
ky. Drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho 
vlasti, 4. díl. Biskupství královéhradecké, Hradec králové 2002, s. 63–69. 

107 Jaroslav Vrbenský (1932) – katolický aktivista, redaktor. V roce 1952 odsouzen k 12 letům odnětí svo-
body. Po propuštění v roce 1962 pracoval jako dělník v tiskárně. od roku 1969 pracoval jako redaktor 
nakladatelství Vyšehrad, později se stal jeho ředitelem. 

108 P. František Jan rybář sJ (1931) – český římskokatolický kněz, jezuita. V roce 1949 vstoupil do je-
zuitského řádu. Žil na Velehradě. V letech 1950–1951 byl internován, nejdříve v Bohosudově a pak 
v přeškolovacím středisku v Hájku u Prahy. Poté byl poslán na nucené práce na klíčavskou přehradu. 
Po absolvování základní vojenské služby u PtP pracoval jako dělník. V roce 1951 tajně složil v Brně 
řeholní sliby. V roce 1960 byl zatčen a odsouzen za trestný čin podvracení republiky k 2 letům odnětí 
svobody. Vězněn byl v letech 1960–1962, nejdříve v ostravě a poté ve Valdicích, kde byl 17. 2. 1962 
tajně vysvěcen biskupem karlem otčenáškem na kněze. V květnu 1962 byl podmíněně propuštěn na 
amnestii. V letech 1968–1969 studoval na univerzitě v Innsbrucku. od prosince 1969 působil jako 
farář v trutnově-Poříčí a od roku 1986 v Janských lázních. V letech 1990–2004 působil jako děkan 
v rychnově nad kněžnou. nyní žije v trutnově.

109 P. Josef Jan Baptista Bárta oFM (1921–1982) – český římskokatolický kněz, františkán, překladatel 
a pedagog. Za nacistické okupace byl totálně nasazen v německu. Po válce dokončil františkánský 
noviciát a v roce 1947 byl vysvěcen na kněze. V dubnu 1950 byl internován v Želivě. Po útěku se rok 
skrýval, v dubnu 1951 byl zatčen a následně odsouzen k 20 letům odnětí svobody v procesu, v němž 
byl vedle jiných osob odsouzen také P. Josef Zvěřina či P. Josef Petr ondok cFss. Vězněn byl až do 
roku 1966. Po propuštění pracoval v dolech na Příbramsku. V roce 1968 se zúčastnil práce v sekreta-
riátu řeholních společenství. V roce 1969 se usadil v Příbrami se skupinou mladých františkánů, které 
připravoval ke kněžskému povolání. V roce 1980 byl znovu uvězněn a poté odsouzen k 16 měsícům 
odnětí svobody. V roce 1982, těsně před nástupem do výkonu trestu, zemřel.

110 Ján dieška sJ (1911–1988) – slovenský římskokatolický kněz, teolog a překladatel, jezuita. do jezu-
itského řádu vstoupil v roce 1927, když studoval gymnázium v ružomberku. Po maturitě studoval 
filosofii v Belgii, Velké Británii, Polsku, Itálii a Vatikánu. V roce 1939 byl vysvěcen na kněze. Po návratu 
na slovensko v roce 1941 působil nejdříve jako spirituál a kazatel v Bratislavě. Postupně také začal 
vyučovat dějiny filosofie v trnavě, Bratislavě a Piešťanech. od podzimu 1945 vyučoval ruštinu na 
jezuitském gymnáziu v Praze. V roce 1947 se vrátil do Bratislavy, kde působil jako kazatel a misionář. 
V letech 1950–1951 byl po likvidaci klášterů internován. Po propuštění se skrýval. V roce 1953 byl 
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zatčen stB a následně odsouzen k 11 letům odnětí svobody. Po propuštění v roce 1964 pracoval jako 
školník v Ústavu pro hluchoněmé v Bratislavě. V roce 1976 odešel do důchodu, nejdříve žil v Bratislavě 
a po roce 1982 v charitním domě v Báči.

111 Myšlena celková výše trestu, k níž byl P. Josef Zvěřina odsouzen v roce 1952. 
112 Připojen je podpis Zdeňka Protivy.
113 na tomto místě je rukou napsaná poznámka „30. 1. 62“ a nečitelná parafa.
114 P. Jan novák (1927–?) – český římskokatolický kněz. V květnu 1961 byl zatčen a následně v září 1961 

odsouzen k pěti a půl letům odnětí svobody. Vysvěcen byl v roce 1969 v olomouci. V letech 1969–1973 
působil jako kooperátor v Bruntále a dojíždějící administrátor v Jelení. V letech 1973–1974 působil 
jako kooperátor v kozlovicích a dojíždějící administrátor v Hukvaldech.

115 P. Josef Plojhar (1902–1981) – český římskokatolický kněz, politik. Po studiu teologie byl vysvěcen na 
kněze a působil jako kaplan v českých Budějovicích. V období nacistické okupace byl vězněn v kon-
centračních táborech Buchenwald a dachau. V letech 1945–1948 byl předsedou krajské organiza-
ce čsl v českých Budějovicích. Po únoru 1948 podpořil ksč a stal se členem Ústředního akčního 
výboru národní fronty. Za podporu komunistického režimu byl exkomunikován z římskokatolické 
církve. V letech 1948–1968 byl poslancem a ministrem zdravotnictví. V letech 1951–1968 byl předse-
dou čsl a předsedou celostátního mírového výboru katolického duchovenstva, 1952–1968 členem 
předsednictva ÚV národní fronty, 1952–1972 místopředsedou ÚV svazu československo-sovětského 
přátelství a 1969–1981 poslancem Federálního shromáždění čssr. 

116 na tomto místě je otištěno razítko: „František Veselý. Za správnost vyhotovení vedoucí úředník od-
dělení.“ Připojena je nečitelná parafa. Vlevo je otištěno razítko se státním znakem a nápisem „krajský 
soud v Praze 4“. 

117 na tomto místě je otištěno razítko se státním znakem a nápisem: „toto rozhodnutí nabylo právní 
moci dnem 17. 7. 1962 a je vykonatelné. krajský soud v Praze 2, dne 12. 10. 1962.“ Připojena je nečitel-
ná parafa. 

118 správně ladislav Hanus, na dalším místě dokumentu je chyba již opravena. Prof. Phdr. thdr. la-
dislav Hanus, drsc. h. c. (1907–1994) – slovenský římskokatolický kněz, filosof a teolog. od roku 
1926 studoval teologii v bohosloveckém semináři ve spišské kapitule a na univerzitě v Innsbrucku, 
kde v roce 1932 získal doktorát. Jako kaplan působil v obci spišské Vlachy, spišské nové Vsi a ru-
žomberku. V letech 1938–1950 byl profesorem morální teologie v semináři ve spišské kapitule. Po 
varování, že má být státní bezpečností zatčen, se v letech 1951–1952 skrýval. na podzim 1952 byl 
zatčen a odsouzen k 16 letům odnětí svobody. Po podmíněném propuštění v roce 1965 pracoval jako 
topič v dúbravce. teprve v roce 1968 se mohl vrátit ke kněžské službě, působil v kvačanech a Hybech. 
Po odchodu do důchodu v roce 1983 žil v ružomberku. V roce 1987 byl opět odsouzen, tentokrát 
k podmíněnému trestu 2 let odnětí svobody.

119 Mons. Josef Veselý (1929–2010) – český římskokatolický kněz, básník. Po maturitě v roce 1948 vstou-
pil do kněžského semináře v olomouci. V letech 1950–1953 byl povolán k PtP. V letech 1954–1961 
pracoval jako technik v oblastní galerii v tehdejším Gottwaldově. V roce 1961 byl zatčen a odsouzen 
k 13 letům odnětí svobody. dne 8. 12. 1962 byl ve Valdicích tajně vysvěcen biskupem Jánem chryzos-
tomem korcem. V roce 1965 byl podmíněně propuštěn. Pracoval pět let jako dělník a teprve v roce 
1970 mohl nastoupit do duchovní správy. Působil postupně v ludgeřovicích, Budišově nad Budišov-
kou a opavě.  

120 P. thdr. antonín Mandl (1917–1972) – český římskokatolický kněz, teolog a překladatel. Vystudoval 
teologii v římě, kde byl v roce 1940 vysvěcen na kněze. Za války sloužil po dobu jednoho roku v čes-
koslovenské zahraniční armádě ve Velké Británii. od roku 1947 řídil katolickou akci v pražské arci-
diecézi. Jako ředitel arcidiecézního pastoračního ústředí v Praze byl v červnu 1949 zatčen a v prosinci 
1950 odsouzen k 25 letům odnětí svobody. Po propuštění v roce 1964 pracoval jako dělník a skladník. 
V roce 1969 byl soudně rehabilitován. od roku 1968 vypomáhal v duchovní správě u sv. Václava na 
Proseku. V roce 1971 byl zbaven státního souhlasu pro výkon kněžského povolání. 

121 Mons. thdr. oto Mádr (1917–2011) – český římskokatolický kněz, teolog, čestný papežský prelát 
a kanovník vyšehradské kapituly. studoval teologickou fakultu uk v Praze, po zavření českých vy-
sokých škol v listopadu 1939 na nově zřízeném bohosloveckém učilišti v Praze. V listopadu 1942 byl 
vysvěcen na kněze. do roku 1951 působil v duchovní správě v litni u Berouna a Zásmukách. V letech 
1948–1949 absolvoval na papežské univerzitě v římě postgraduální studium morální teologie. V květ-
nu 1951 byl zatčen a následně odsouzen na doživotí. Po podmíněném propuštění v roce 1966 pracoval 
v dělnických povoláních. Veřejně mohl začít působit teprve na konci šedesátých let, kdy byl soudně 
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rehabilitován a stal se asistentem na cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v litoměřicích. V roce 
1968 spoluzaložil dílo koncilové obnovy. Po nuceném odchodu z fakulty byl krátce sekretářem teolo-
gické komise u českého biskupského sboru a poté byl poslán do duchovní správy v Praze-Modřanech. 
V letech 1974–1978 působil jako administrátor farnosti v dolním Žandově. Po odchodu do důchodu 
se vrátil do Prahy, kde se stal jednou z hlavních postav katolického samizdatu. Byl také jedním z po-
radců Františka kardinála tomáška. Po roce 1989 pokračoval ve vydávání původně samizdatových  
Teologických textů. V roce 1990 krátce působil na ktF uk v Praze, kam se opět vrátil až v roce 2002 po 
změnách ve vedení fakulty. V roce 1991 mu byl udělen titul čestného papežského preláta. V roce 1999 
byl jmenován kanovníkem královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

122 P. František Vojtek sJ (1911–1981) – český římskokatolický kněz, jezuita. V roce 1930 vstoupil do 
jezuitského noviciátu. studoval na Velehradě, v Praze-Bubenči a v Maastrichtu v nizozemsku, kde 
byl v roce 1939 vysvěcen na kněze. V roce 1942 se vrátil do vlasti. od roku 1943 vyučoval filosofii na 
Velehradě a po válce v Brně. V listopadu 1945 se stal rektorem Filosofického institutu v Brně (a po 
přestěhování institutu v děčíně), kde také vyučoval jako profesor etiku. V letech 1950–1956 byl in-
ternován v Želivě a poté nuceně pracoval na státním statku v králíkách. V roce 1959 zde byl zatčen 
a odvezen do vazby. V roce 1960 byl odsouzen k 12 letům odnětí svobody. Vězněn byl v ostravě a ve 
Valdicích. V květnu 1968 byl podmíněně propuštěn na amnestii. Po propuštění pracoval v domově 
důchodců v děčíně, kde byl na poloviční úvazek zaměstnán u františkánek (osF) jako jejich duchovní 
a na půl úvazku jako účetní. V letech 1970–1972 působil jako administrátor a představený malé jezu-
itské komunity ve Vnorově. Po odchodu do důchodu bydlel ve Věrovanech. Vypomáhal jako duchovní 
u řádových sester v domově důchodců v tovačově.       

123 Mons. Ferdinand Bílek (1917–2002) – český římskokatolický kněz, čestný kanovník olomoucké kapi-
tuly a čestný papežský prelát. V červenci 1940 byl v olomouci vysvěcen na kněze. V letech 1940–1946 
působil jako kooperátor v Přerově, 1946–1948 v Jindřichově u krnova a v renotech u Šternberka. 
V září 1948 se stal spirituálem kněžského semináře v olomouci. Po jeho zrušení v září 1950 působil ve 
stěbořích. od 1. července 1951 do září 1952 byl internován v Želivě a v Hájku u Prahy, poté byl zatčen 
a následně v roce 1953 odsouzen k 7 letům odnětí svobody. V květnu 1955 byl podmíněně propuš-
těn. Pracoval jako pomocný dělník. opět byl zatčen v roce 1958. Vězněn byl do května 1960, kdy byl 
propuštěn na amnestii. V roce 1961 byl opět zatčen, propuštěn byl v květnu 1968 na amnestii. Vrátil 
se do duchovní služby, nejdříve jako kooperátor v Přerově a poté jako provisor v Předmostí u Přerova. 
V roce 1969 byl soudně rehabilitován. V červenci 1969 se stal spirituálem na obnoveném semináři 
v olomouci. Po jeho novém zrušení působil v letech 1974–2002 jako farář v němčicích nad Hanou. 
V roce 1997 byl jmenován čestným kanovníkem Metropolitní kapituly u svatého Václava v olomouci 
a v roce 1998 čestným papežským prelátem.

124 Podle kontextu je správné datum 12. 10. 1962.
125 správně alexander trizuljak (1921–1990) – slovenský sochař a pedagog. autor monumentální sochy 

„Vítězný voják“ na slavíně v Bratislavě (1957–1960), oslavující rudou armádu. srov. kříŽkoVÁ, Ma-
rie rút: Žít jako znamení. Rozhovory s Josefem Zvěřinou, s. 40.

126 Prof. růžena Vacková (1901–1982) – teoretička a historička umění, pedagožka a katolická aktivistka. 
Vystudovala klasickou filologii a dějiny umění na FF uk v Praze. od roku 1930 docentka. V době 
nacistické okupace působila v odboji. V letech 1943–1945 byla vězněna. V roce 1946 byla jmenována 
profesorkou klasické archeologie na uk v Praze. V únoru 1948 se jako jediná z profesorského sboru 
připojila ke studentům, kteří se vydali na Hrad, aby manifestovali podporu prezidentu republiky. 
následně byla z univerzity propuštěna. V únoru 1952 byla zatčena a v procesu vedeném s P. otto 
Mádrem a dalšími odsouzena k 22 letům odnětí svobody. Vězněna byla v Pardubicích, v Praze, novém 
Jičíně, opavě, ostrově nad ohří a Ilavě. Propuštěna byla až v roce 1967. o rok později se stala členkou 
k 231. V roce 1969 byla rehabilitována. V roce 1971 byla rehabilitace soudem zrušena. V prosinci 1976 
patřila mezi první signatáře charty 77. Její dopisy z vězení vyšly pod titulem Ticho s ozvěnami. Dopisy 
z vězení z let 1952–1967. česká křesťanská akademie, Praha 1994.

127 srov. dokument č. 16.
128 srov. dokument č. 40.
129 XII. sjezd ksč se konal ve dnech 4.–8. prosince 1962.
130 srov. dokument č. 15.
131 nikita sergejevič chruščov (1894–1971) – sovětský komunistický politik. V letech 1953–1964 byl prv-

ním tajemníkem ÚV ksss a v letech 1958–1964 předsedou rady ministrů sssr.
132 Mons. Justín Beňuška (1918–2011) – slovenský římskokatolický kněz, titulární opat kližský. Vystudo-
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val teologii v nitře, kde byl v červenci 1942 vysvěcen na kněze. Poté působil jako kaplan, nejdříve krát-
ce v košeci, poté 1942–1944 v trenčianské teplé a 1944–1950 v Ilavě. V dubnu 1951 byl uvězněn a ná-
sledně odsouzen k 12 letům odnětí svobody. Po propuštění v roce 1963 pracoval jako dělník. V roce 
1968 se mohl vrátit k duchovní službě, působil jako kaplan na různých místech. V letech 1971–1981 
byl správcem farnosti suľov. Poté byl do roku 1994 správcem farnosti v klátově nové Vsi. Poté žil na 
odpočinku v novákách.

133 P. Vlastimil Gabriel kofroň oPraem. (1922–?) – český římskokatolický kněz, premonstrát, administrá-
tor strahovské kanonie. V lednu 1949 byl jako kaplan působící v Jihlavě odsouzen k 8 měsícům odnětí 
svobody za rozšiřování letáků. V letech 1950–1954 byl internován v Želivě. Poté působil jako kaplan 
v Písku. Podruhé byl souzen v roce 1958 a odsouzen ke 4 letům odnětí svobody. V květnu 1960 byl 
podmíněně propuštěn na amnestii. Poté pracoval jako dělník. Potřetí byl odsouzen v září 1961, opět 
ke 4 letům odnětí svobody. Propuštěn byl podmíněně v květnu 1965 na amnestii.

134 Jan XXIII. (1881–1963), vlastním jménem angelo Giuseppe roncalli – italský kardinál a patriarcha 
benátský, v letech 1958–1963 papež katolické církve. V roce 2000 byl papežem Janem Pavlem II. pro-
hlášen za blahoslaveného.

135 správně Promoveatur, ut amoveatur – latinské přísloví (Budiž povýšen, aby byl odstraněn).
136 dne 3. října 1963 byli internovaní katoličtí biskupové odvezeni do zbraslavského zámku, kde jim 

zástupce vlády oznámil, že byli „omilostněni“. Ve skutečnosti nadále nesměli vykonávat své úřady 
a byli posláni do charitních domovů. sVoBoda, Bohumil – Polc, Jaroslav V.: Kardinál Josef Beran. 
Životní příběh velkého vyhnance. Vyšehrad, Praha 2008, s. 219. P. antonín Mandl předpověděl přesně 
osud českého primase Josefa Berana, který žil v letech 1963–1965 v charitních domovech v Mukařově 
a v radvanově. dne 19. 2. 1965 odletěl arcibiskup Beran do říma, kde byl následně jmenován kardi-
nálem. do československa se již vrátit nemohl a v květnu 1969 v římském vyhnanství zemřel. Blíže 
VodIčkoVÁ, stanislava: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana. cdk – Ústr, 
Praha 2009.

137 druhé zasedání vatikánského koncilu bylo zahájeno 29. září 1963. otázka vězněných duchovních 
byla v tomto období skutečně předmětem československo-vatikánských diplomatických jednání. Při 
pražském jednání v listopadu 1963 agostino kardinál casaroli přednesl přání papeže Pavla VI., aby 
byli propuštěni všichni duchovní, kteří dosud byli ve výkonu trestu. Ve vězení bylo tehdy celkem 134 
římskokatolických duchovních, jejichž průměrný věk činil 49 let, u deseti překročil 60 roků. Historik 
karel kaplan uvádí, že příslušné úřady navrhovaly, aby byl v roce 1964 prominut zbytek trestu u 62 osob (pěti 
dalším trest končil). Ve vězení mělo zůstat 67 osob, neboť jde o organizátory a iniciátory trestné činnosti a jejich 
chování ve výkonu trestu je nepřátelské a neukázněné. kaPlan, karel: Těžká cesta. Spor Československa s Va-
tikánem 1963–1973. cdk, Brno 2001, s. 23 a 93.   

138 Pražský týdeník v německém jazyce Aufbau und Frieden vycházel v letech 1951–1965.
139 rukou napsaná poznámka „Jindra“.
140 označení stupně utajení dokumentu je rukou přeškrtnuto.
141 nevyplněno.
142 srov. dokument č. 1.
143 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
144 označení stupně utajení dokumentu je rukou přeškrtnuto.
145 svazek s uvedeným krycím jménem „středa“ byl 29. 8. 1963 zaregistrován v kategorii agent k alfrédu 

Janišovi (14. 2. 1910), reg. č. 6799. dne 14. 10. 1965 byl tento svazek předán 9. odboru II. správy MV. 
ABS, Protokol registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování, 1. zvláštní oddělení 
ks MV Hradec králové. dne 30. 9. 1965 byl 1. oddělením 9. odboru II. správy MV zaregistrován 
k uvedené osobě svazek v kategorii agent, krycí jméno „Mírovský“, reg. č. 24563. V příslušném re-
gistru svazků je rukou napsána poznámka, že tento svazek byl v Hradci králové veden pod krycím 
jménem „středa“. svazek byl 28. 3. 1969 uložen do archivu pod a. č. 634818. ABS, registrační protokol 
operačních svazků, 1. zvláštní odbor MV. Podle příslušného archivního protokolu byl tento svazek 
obnoven 20. 7. 1971 oddělením stB Prostějov. ABS, archivní protokol agenturních svazků a spisů 
spolupracovníků, 1. zvláštní odbor MV. dne 15. 7. 1971 byl oddělením stB Prostějov zaregistrován 
svazek v kategorii agent, krycí jméno „tomeš“, reg. č. 15427. V příslušném registračním protokolu je 
k svazku také uvedena poznámka, že byl uložen do archivu pod a. č. 383169. svazek nebyl do archivu 
ministerstva vnitra předán. ABS, registrační protokol operačních svazků, seo ks snB Brno.

146 ladislav koutný (1928–?) – příslušník snB a snV. Původním povoláním truhlář. V letech 1949–1951 
vykonával základní vojenskou službu u pohraniční stráže. dne 1. 10. 1951 byl přijat do služeb minis-
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terstva vnitra jako příslušník Útvaru nB dub – pracoval jako strážný ve věznici MV č. 1 Praha (věznice 
velitelství stB v ruzyni). Po absolvování desetiměsíčního školení pro operativce na škole MV v Praze 
byl 1. 8. 1955 přemístěn ve funkci staršího referenta ke ks MV Hradec králové, kde se v místní věznici 
věnoval operativní práci. dne 1. 4. 1960 byl přijat k nZ MV Valdice ve funkci staršího referenta opera-
tivy. dne 1. 8. 1965 byl převeden ve stejné funkci k snV. dne 1. 2. 1966 byl jmenován v nVÚ Valdice 
referentem režimu. dne 1. 1. 1969 byl převeden do oboru Ministerstva spravedlnosti čsr. Ve službách 
MV dosáhl hodnosti: 1. 1. 1953 – štábní strážmistr, 1. 1. 1955 – staršina, 1. 5. 1956 – podporučík,  
1. 5. 1958 – poručík, 1. 5. 1961 – nadporučík. členem ksč byl od 30. 10. 1947. ABS, f. Personální spisy, 
personální spis ladislav koutný, nar. 17. 8. 1928, a. č. 3434/28. 

147 P. Jiří Jan evangelista Vícha oFMcap. (1923–1997) – římskokatolický kněz, provinciál kapucínů, bás-
ník. V roce 1940 vstoupil v Praze do noviciátu na Hradčanech. V květnu 1945 složil v opavě doživotní 
sliby. Poté odešel do Prahy studovat teologii. V červnu 1948 byl pražským arcibiskupem vysvěcen 
na kněze. V roce 1949 se stal členem olomoucké komunity. V dubnu 1950 internován v Broumově 
a v komárně. do roku 1953 sloužil u PtP v Hájnikách u Zvolena. Po propuštění pracoval jako účetní. 
V roce 1961 byl zatčen a odsouzen ke 14 letům odnětí svobody. Vězněn byl do září 1967 ve Valdicích. 
Po propuštění pracoval opět v nemocnici v ostravě. od července 1969 působil jako kaplan ve Fulne-
ku. V roce 1974 se stal tajným provinciálem řádu v čechách a na Moravě. od roku 1984 působil jako 
administrátor dvou farností (ve Fulneku a ve Vrších). Po roce 1989 se podílel na obnovení působení 
kapucínů. V roce 1991 se vzdal funkce provinciála řádu a zůstal ve Fulneku, kde zemřel v roce 1997. 
teprve po roce 1989 mohla být publikována jeho poezie, včetně sbírky Krajina milost, kterou napsal ve 
Valdicích. 

148 srov. dokumenty č. 34, 36 a 38.
149 P. František kučera sJ (1913–1975) – český římskokatolický kněz, jezuita. V roce 1932 vstoupil do 

jezuitského noviciátu na Velehradě. V roce 1934 složil řeholní sliby. V letech 1936–1938 studoval v bel-
gické Marneffe filosofii. V letech 1939–1941 byl na Velehradě prefektem studentů. od roku 1941 stu-
doval v Praze teologii. V roce 1944 byl zatčen Gestapem a vězněn v pankrácké věznici a v terezíně. Po 
návratu byl v červnu 1945 vysvěcen na kněze. V letech 1945–1948 studoval ve Velké Británii teologii. 
Po návratu do vlasti se v roce 1948 stal novicmistrem. V dubnu 1950 byl internován, poté pracoval 
na různých místech jako dělník. V roce 1959 byl ve středisku v králíkách zatčen a odsouzen v březnu 
1960 k 16 letům odnětí svobody. teprve v květnu 1968 byl podmíněně propuštěn. s podlomeným 
zdravím žil nejdříve v Hostimi u sester nejsvětější svátosti a později v Břežanech u sester sv. Hedviky.

150 P. Josef sukop sJ (1913–1983) – český římskokatolický kněz, jezuita. V roce 1930 vstoupil do jezuit-
ského noviciátu na Velehradě. V roce 1932 složil řeholní sliby. V letech 1933–1936 studoval v Pullachu 
filosofii. V letech 1936–1939 byl prefektem, nejdříve rok na Velehradě a poté dva roky v Praze-Bu-
benči. V roce 1939 odjel do Itálie, kde studoval teologii. V květnu 1942 byl vysvěcen v chieri u tu-
rína. Po válce se vrátil do vlasti. nejdříve rok působil v Hradci králové jako operář a poté dva roky  
u sv. Ignáce v Praze jako ministr domu a ředitel mariánské družiny. V roce 1948 byl poslán na Bis-
kupské gymnázium s konviktem v Brně, kde působil jako generální prefekt. od dubna 1950 byl po-
stupně internován v Bohosudově, oseku, Želivě a králíkách. V říjnu 1959 byl zatčen a v březnu 1960 
odsouzen k 14 letům odnětí svobody. Vězněn byl v ostravě, rtyni v Podkrkonoší a Valdicích. teprve 
v květnu 1968 byl podmíněně propuštěn na amnestii prezidenta republiky. Po propuštění pracoval 
jako dělník v JZd Žádovice. Po zahlazení trestu se dočasně vrátil k sv. Ignáci v Praze. V říjnu 1975 
ztratil státní souhlas k duchovenské činnosti. Poté pracoval jako pomocník v motolské nemocnici. 
Zemřel v roce 1983 v Praze.

151 P. František Štěpán Šrahůlek sds (1909–1980) – český římskokatolický kněz, salvatorián. V září 1932 
byl vysvěcen na kněze v římě. Po návratu do vlasti působil v duchovní správě ve Valašském Meziříčí. 
od roku 1947 byl farářem v Brně-Husovicích. V letech 1947–1967 byl provinciálem salvatoriánů. do 
roku 1950 byl také superiorem kláštera v Brně. V roce 1961 byl odsouzen k 8 letům odnětí svobody. 
V roce 1965 byl podmíněně propuštěn. Zemřel v roce 1980 v domově na Moravci, kde prožil posled-
ních třináct let svého života.

152 V pozorovacím svazku se dochoval pouze výpis, který byl podle záznamu pořízen 7. 9. 1965. kopie 
výpisu se také dochovala v pozorovacím svazku vedeném k Janu Bártovi. srov. ABS, f. MV-kr, svazek 
a. č. 954453 MV.

153 srov. dokument č. 23.
154 P. stanislav sasina (1920–?) – český římskokatolický kněz. od roku 1948 působil v Benešově nad 

černou. V roce 1952 odešel do zahraničí po varování, že bude zatčen. V římě získal doktorát teologie. 
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rozhodl se odejít na misie do Jižní ameriky. Před odjezdem tajně navštívil československo, aby se 
rozloučil s rodiči. Byl zatčen a následně v prosinci 1953 odsouzen k 22 letům odnětí svobody. V roce 
1967 byl podmíněně propuštěn.

155 V pozorovacím svazku se dochoval pouze výpis, který byl podle záznamu pořízen 7. 9. 1965. kopie 
výpisu se také dochovala v pozorovacím svazku vedeném k Janu Bártovi. srov. ABS, f. MV-kr, svazek 
a. č. 954453 MV.

156 amnestií ze dne 9. 5. 1965 byla Josefu Zvěřinovi prominuta polovina zbytku trestu odnětí svobody 
v trvání 4 roků, 4 měsíců a 7 dnů. NA, f. ssnV – nezpracováno, osobní spis Josefa Zvěřiny, č. 6438, 
usnesení krajského soudu v Praze z 10. 5. 1965, sp. zn. 6ts I 84/52.

157 srov. dokumenty č. 26 a 27.
158 V pozorovacím svazku se dochoval pouze výpis, který byl podle záznamu pořízen 7. 9. 1965. kopie vý-

pisu se dochovala rovněž v pozorovacím svazku vedeném k Janu Bártovi. srov. ABS, f. MV-kr, svazek 
a. č. 954453 MV.

159 Franz könig (1905–2004) – v letech 1956–1985 vídeňský arcibiskup. V roce 1958 jmenován kardiná-
lem. Blíže k jeho roli při diplomatických jednáních FenZl, annemarie: kardinál könig a vatikánská 
„východní politika“ – Překonání izolovaného postavení církve v komunistickém režimu. In: karner, 
stefan – steHlík, Michal (eds.): Česko – Rakousko. Rozděleni – odloučeni – spojeni. Sborník a katalog 
Dolnorakouské zemské výstavy. kulturbetriebsges. schallaburg – Muzeum Vysočiny Jihlava, schallaburg 
– Jihlava 2009, s. 308–313.

160 srov. dokumenty č. 25 a 27.
161 Připojen je podpis npor. ladislava koutného.
162 V pozorovacím svazku se dochoval pouze výpis, který byl podle záznamu pořízen 7. 9. 1965. kopie vý-

pisu se dochovala rovněž v pozorovacím svazku vedeném k Janu Bártovi. srov. ABS, f. MV-kr, svazek 
a. č. 954453 MV.

163 srov. dokument č. 26.
164 srov. dokument č. 25.
165 srov. dokumenty č. 1 a 2.
166 stanislav král (1922) – příslušník snB a snV, náčelník věznice ve Valdicích. Původním povoláním 

zemědělský dělník. dne 17. 1. 1946 vstoupil do služeb MV jako výpomocná dozorová síla v olomoucké 
věznici, kde pracoval až do 18. 3. 1949. Poté byl velitelem stanice sVs v rýmařově. dne 25. 3. 1952 byl 
ustanoven do funkce velitele oddílu sVs na Mírově. od 20. 6. 1953 byl jmenován do funkce náčelníka 
ÚnZ leopoldov. od 1. 8. 1954 vykonával stejnou funkci v ÚnZ Valdice. od 1. 9. 1965 do 25. 6. 1966, 
kdy studoval roční kurz na Institutu společenských věd VsŠ, byl převeden do placené činné zálohy. 
od 1. 7. 1966 byl opět přemístěn do funkce náčelníka nVÚ Valdice. dne 1. 1. 1969 byl převeden 
do oboru Ministerstva spravedlnosti čsr. Ve službách MV dosáhl hodnosti: 17. 1. 1946 – pomocný 
podstrážmistr, 22. 11. 1948 – podstrážmistr, 1. 9. 1949 – strážmistr, 24. 2. 1952 – štábní strážmistr,  
1. 9. 1952 – vrchní strážmistr, 1. 5. 1953 – podporučík, 1. 6. 1955 – poručík, 1. 3. 1956 – nadporučík, 
1. 3. 1960 – kapitán, 1. 3. 1960 – major. členem ksč byl od 30. 12. 1946. ABS, f. Personální spisy, 
personální spis stanislav král, nar. 12. 11. 1922, a. č. 5865/22.

167 Připojen je podpis stanislava krále.
168 Připojen je podpis kpt. Jaroslava středy. Vpravo je rukou napsaná poznámka: „Ve svodkách bylo něko-

lik zpráv o postoji jmenovaného k pol. situaci.“  
169 srov. dokument č. 6.
170 slovo „rozhodnuto“ je rukou přeškrtnuto a nahrazeno slovem „navrh“.
171 srov. dokumenty č. 4, 10–22.
172 srov. dokumenty č. 23–26, 31 a 32.
173 dne 10. 4. 1965 byl ÚnZ MV Valdice zaregistrován svazek v kategorii agent k adolfu Bauerovi  

(nar. 8. 4. 1915), reg. č. 7455. svazek byl 12. 2. 1969 uložen do archivu pod a. č. 117790. ABS, regis-
trační protokol operačních svazků, 1. zvláštní oddělení ks MV Hradec králové. svazek nebyl v de-
vadesátých letech předán do archivu ministerstva vnitra. V uvedeném registračním protokolu není 
krycí jméno („Blahota“) uvedeno. spolupracovník byl identifikován pomocí přehledu svazků, které 
náčelník útvaru snV Valdice mjr. stanislav král zaslal 22. 1. 1969 krajské správě snB Hradec králové 
v souvislosti s převodem správy věznice pod Ministerstvo spravedlnosti čsr. Přehled se zachoval v ob-
jektovém svazku. ABS, f. Hk-oB, objektový svazek reg. č. 208. srov. dokumenty č. 30, 33, 34, 36 a 37.

174 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
175 označení stupně utajení dokumentu je rukou přeškrtnuto.
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176 dne 21. 12. 1961 byl nPt Valdice zaregistrován svazek spolupracovníka s krycím jménem „lieskov-
ský“ k Janu slovákovi (nar. 16. 6. 1920), reg. č. 5568. ABS, Protokol registrace svazků spolupracovníků, 
1. zvláštní oddělení ks MV Hradec králové. svazek byl do archivu uložen 28. 1. 1969 (a. č. 117612 Hk) 
v souvislosti s převedením valdické věznice do působnosti Ministerstva spravedlnosti čsr k 1. 1. 1969. 
Před uložením do archivu byla většina dokumentů skartována, ponechány byly pouze obsah, zpráva 
o získání ke spolupráci, návrh na ukončení spolupráce a důvodová zpráva k uložení osobního svazku 
spolupracovníka. dne 15. 11. 1996 byl tento svazek uložen do tehdejšího archivu MV čr pod novým 
a. č. 944572 MV a pod chybně uvedeným krycím jménem „lisekovský“. srov. ABS, archivní protokol 
agenturních svazků a spisů spolupracovníků, sous ass MV čr. 

177 nevyplněno.
178 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
179 označení stupně utajení dokumentu je rukou přeškrtnuto.
180 srov. dokument č. 28.
181 nevyplněno.
182 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
183 označení stupně utajení dokumentu je rukou přeškrtnuto.
184 ABS, f. MV-kr, a. č. 954453 MV.
185 nevyplněno. srov. dokument č. 23.
186 dne 18. února 1965 byl František tomášek jmenován papežem Pavlem VI. apoštolským administráto-

rem pražské arcidiecéze (řízení úřadu se oficiálně ujal 11. března 1965).
187 P. antonín Berka (1919–1982) – český římskokatolický kněz. V roce 1944 byl v olomouci vysvěcen na 

kněze. Jako kooperátor působil v letech 1944–1945 v kněždubech, 1945–1947 v Ježově, 1947–1949 
v Ivanovicích na Hané a 1949–1958 v Moravské třebové. Vězněn byl v letech 1958–1965. do duchovní 
služby se vrátil až v roce 1969 jako administrátor v kostelci na Hané.

188 slovo „manželka“ je strojem přepsáno a nahrazeno slovem „sestra“.
189 P. aladár Janega sVd (1915–2007) – slovenský římskokatolický kněz, verbista. V jedenácti letech 

vstoupil do misijního domu společnosti božího slova v Močence. V roce 1934 vstoupil do noviciátu 
v rakouském Mödlingu. studia dokončil v římě, kde v roce 1939 složil věčné sliby a o rok později byl 
vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti působil jako rektor Misijního domu Božího srdce ve Vidiné 
u lučence. V dubnu 1950 byl internován v Podolínci a odtud byl poslán do čech, kde pracoval jako 
dělník. V roce 1955 se přestěhoval do nitry. V roce 1961 byl zatčen a následně odsouzen k 11 letům 
odnětí svobody. do podmíněného propuštění v říjnu 1965 byl vězněn ve Valdicích. Po propuštění 
pracoval opět jako dělník v nitře. V roce 1969 získal souhlas k výkonu duchovenské činnosti a působil 
jako duchovní v nitře. Po roce 1989 se podílel na obnovení činnosti společnosti Božího slova.

190 P. Ján Hutyra cM (1912–1978) – slovenský římskokatolický kněz, provinciál lazaristů. V roce 1933 
vstoupil jako bohoslovec k lazaristům. V roce 1936 byl vysvěcen na kněze ve Štýrském Hradci v ra-
kousku. Po návratu do vlasti se stal duchovním otcem pro studující mládež v bratislavském katolic-
kém internátu svorodov. V roce 1942 byl jmenován představeným lazaristů a vincentek na slovensku, 
kterým byl až do roku 1976. Již v září 1947 byl tajnou policií zatčen a vězněn ve vyšetřovací vazbě 
až do ledna 1948, kdy byl propuštěn po intervencích poslanců demokratické strany. Převezen byl 
z vězení do nemocnice (nejdříve v Bratislavě a poté v Martině). V červnu 1950 byl státní bezpečností 
z nemocnice odvezen do internačního tábora, nejdříve do Podolínce a poté do Belušských slatin. od 
ledna 1951 se skrýval, nejdéle v ružomberku. Zatčen byl teprve v březnu 1958 a následně odsouzen 
k 10 letům odnětí svobody. Vězněn byl v Praze-Pankráci, Praze-ruzyni, Mírově, novém Jičíně, Valdi-
cích a Plzni-Borech. Po podmíněném propuštění 20. července 1965 pracoval jako sanitář v pražské 
nemocnici na Františku. od ledna 1969 sloužil jako duchovní ve studentské farnosti u nejsvětějšího 
salvátora v Praze. V září 1969 odešel do kláštera vincentek v Mendryce, odkud jezdil až do ledna 1975 
každou sobotu celebrovat mši u nejsvětějšího salvátora.

191 Připojen je podpis npor. ladislava koutného.
192 Zpráva se také dochovala v pozorovacím svazku vedeném k Janu Bártovi. Je v ní uvedeno chybně da-

tum 25. 9. 1965. srov. ABS, f. MV-kr, svazek a. č. 954453 MV.
193 srov. dokument č. 31.
194 Připojen je podpis npor. ladislava koutného.
195 Zpráva, která však není datována, se také dochovala v pozorovacím svazku vedeném k Josefu Zvěřino-

vi. srov. ABS, f. MV-kr, svazek a. č. 954342 MV.
196 Informace o stupni utajení dokumentu je rukou přeškrtnuta.
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197 neuvedeno.
198 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
199 Prof. thdr. Josef kardinál Beran (1888–1969) – český římskokatolický kněz, kardinál a primas čes-

ký. Vystudoval teologii v římě, kde byl v roce 1911 vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti působil 
v duchovní službě. od roku 1929 přednášel pastorální teologii na katolické teologické fakultě uk 
v Praze. V roce 1932 se stal rektorem semináře v Praze-dejvicích. V červnu 1942 byl zatčen Gestapem. 
Vězněn byl na Pankráci a v dachau. V listopadu 1946 byl jmenován arcibiskupem pražským (vysvěcen 
byl v prosinci 1946). Po únoru 1948 se dostal do konfliktu s komunistickým režimem. V letech 1949–
1963 byl internován a v březnu 1965 donucen odejít do Vatikánu. kardinál Beran zemřel v římě. 
Pohřben byl jako první čech v kryptě římského chrámu sv. Petra.

200 srov. dokumenty č. 31 a 32.
201 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
202 Zpráva se také dochovala v pozorovacím svazku vedeném k Janu Bártovi. srov. ABS, f. MV-kr, svazek 

a. č. 954453 MV.
203 na tomto místě je otištěno a vyplněno razítko „nVÚ-MV Valdice u Jičína, oddělení ao, krycí jméno 

lIeskoVskÝ, řídící orgán kpt. Protiva, číslo svazku [nevyplněno], Funkce st. ref., Zpráva podána  
22. 10. 1965“.

204 Ing. arch. Jaroslav cuhra (1904–1974) – český architekt a projektant, katolický politik. V období na-
cistické okupace se zapojil do odboje, účastník pražského povstání v květnu 1945. Po válce pracoval 
jako prezidiální šéf na ministerstvu techniky. V letech 1945–1948 byl členem čsl a poslancem Zem-
ského národního výboru. Působil jako člen poradního kruhu arcibiskupa pražského Josefa Berana. 
V dubnu 1948 byl krátce vězněn. Podruhé byl vězněn v listopadu 1948. V roce 1950 byl odsouzen  
k 12 letům odnětí svobody. Po podmíněném propuštění v květnu 1960 pracoval jako projektant. 
V červnu 1961 byl opět zatčen a následně odsouzen k 8 letům odnětí svobody. V srpnu 1966 byl pod-
míněně propuštěn. V roce 1968 se stal členem k 231.

205 P. Ján chryzostom kardinál korec sJ (1924) – slovenský kardinál, emeritní biskup nitranský, spisova-
tel. V roce 1939 vstoupil do jezuitského řádu. V letech 1939–1950 studoval filosofii a teologii v ru-
žomberku, trnavě a Brně. od dubna 1950 byl internován v Jasově, Podolínci a Pezinku. V říjnu 1950 
byl tajně vysvěcen na kněze. V srpnu 1951 byl biskupem Pavolem Hnilicou tajně vysvěcen na biskupa. 
do roku 1960 pracoval jako dělník a tajně vykonával biskupskou službu. V březnu 1960 byl odsouzen 
k 12 letům odnětí svobody. Vězněn byl v Praze-ruzyni, Praze-Pankráci a Valdicích. V květnu 1968 byl 
podmíněně propuštěn na amnestii. V roce 1969 obdržel na audienci u papeže Pavla VI. biskupské 
insignie. Po návratu do vlasti pracoval nadále jako dělník. V roce 1990 byl jmenován rektorem kněž-
ského semináře v Bratislavě. V roce 1990 byl jmenován biskupem nitranským a v roce 1991 kardiná-
lem. V červnu 2005 byl jmenován apoštolským administrátorem nitranské diecéze a stal se emeritním 
biskupem nitranským. 

206 ABS, f. MV-kr, svazek a. č. 954453 MV.
207 dne 8. 11. 1965 byl nVÚ zaregistrován pozorovací svazek k Jaroslavu cuhrovi (nar. 13. 9. 1904),  

reg. č. 7633. dne 12. 9. 1966 byl svazek předán 1. oddělení 2. odboru Praha Hs stB. ABS, f. registrační 
protokol operačních svazků, 1. zvláštní oddělení ks MV Hradec králové.

208 František spousta (1924–?) – příslušník snB a snV. Původním povoláním dělník. dne 1. 11. 1949 
přijat do služeb ministerstva vnitra jako výkonná služba v ntP Valdice. dne 27. 2. 1952 byl tamtéž 
pověřen funkcí vedoucího výchovy a 1. 1. 1953 se stal starším referentem operativy. dne 10. 7. 1956 
byl ustanoven starším referentem operativy v ÚnZ Valdice a 1. 2. 1968 tamtéž referentem režimu 
oddělení nápravně výchovné činnosti. dne 1. 8. 1965 převeden k snV a 1. 1. 1969 do oboru Minister-
stva spravedlnosti čsr. Ve službách MV dosáhl hodnosti: 1. 11. 1949 – strážmistr, 1. 7. 1953 – štábní 
strážmistr, 1. 9. 1955 – podporučík, 1. 9. 1957 – poručík, 1. 9. 1960 – nadporučík, 1. 9. 1964 – kapitán. 
členem ksč byl od 28. 7. 1945. ABS, f. Personální spisy, personální spis František spousta, nar. 22. 11. 
1924, a. č. 6435/24. srov. ABS, f. ts-MV, svazek a. č. 600545 MV.

209 srov. dokument č. 38. k úvahám o vytvoření křesťanskodemokratické strany v československu po 
roce 1948 blíže cuHra, Jaroslav: Proces s „ilegální křesťanskodemokratickou stranou“ v roce 1961. diplo-
mová práce. studijní materiály výzkumného projektu československo 1945–1967, č. 24. Úsd aV čr, 
Praha 1997, s. 22–26.

210 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
211 Zpráva se také dochovala v pozorovacím svazku vedeném k Janu Bártovi. srov. ABS, f. MV-kr, svazek 

a. č. 954453 MV.
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212 na tomto místě je otištěno a vyplněno razítko „nVÚ-MV Valdice u Jičína, oddělení ao, krycí jméno 
BlaHota. řídící orgán Protiva, číslo svazku [nevyplněno], Funkce st. ref., Zpráva podána 4. 11. 
1965“.

213 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
214 na tomto místě je otištěno a vyplněno razítko „nVÚ-MV Valdice u Jičína, oddělení ao, krycí jméno 

BlaHota. řídící orgán Protiva, číslo svazku [nevyplněno], Funkce st. ref., Zpráva podána 4. 11. 
1965“.

215 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy, který vlevo napsal rukou poznámku „Ps – Zvěřina“.
216 na tomto místě je otištěno a vyplněno razítko „nVÚ-MV Valdice u Jičína, oddělení ao, krycí jméno 

lIeskoVskÝ. řídící orgán Protiva, číslo svazku [nevyplněno], Funkce st. ref., Zpráva podána 19. 11. 
1965“.

217 srov. dokument č. 35.
218 Připojen je podpis kpt. Zdeňka Protivy.
219 dopis Marie Vaníčkové je datován v Praze 15. 11. 1965.
220 Václav Špaček (1921–?) – příslušník snB a snV. Původním povoláním strojní zámečník. do služeb 

MV vstoupil 14. 11. 1949 jako výkonný orgán na stanici snB v chrudimi. dne 20. 3. 1950 byl přemís-
těn k ÚnZ MV Valdice jako výkonný orgán. dne 1. 1. 1953 ustanoven tamtéž do funkce staršího refe-
renta agenturně operativní skupiny, 1. 4. 1954 zástupce velitele směny, 15. 12. 1969 referenta výchovy, 
1. 9. 1963 staršího referenta výchovy, 1. 4. 1965 vychovatele a 1. 12. 1966 referenta režimu nápravně 
výchovné činnosti. dne 1. 8. 1965 byl převeden k snV a 1. 1. 1969 do oboru Ministerstva spravedlnosti 
čsr. Ve službách MV dosáhl hodnosti: 1. 11. 1951 – strážmistr, 1. 8. 1953 – starší seržant, 1. 8. 1955 – 
staršina, 1. 10. 1960 – podporučík, 1. 1. 1962 – poručík, 1. 1. 1965 – nadporučík. členem ksč byl od 
22. 6. 1945. ABS, f. Personální spisy, personální spis Václav Špaček, nar. 25. 4. 1921, a. č. 5574/21.

221 dopis a záznam jsou v uvedeném spise uloženy. srov. ABS, f. MV-kr, svazek a. č. 954342 MV.
222 srov. dokumenty č. 23 a 25.
223 Národní archiv, f. státní soud Praha, Bárta Josef a spol., sp. zn. 6 ts I 84/52.
224 Připojen je nečitelný podpis. uprostřed je otištěno razítko se státním znakem a nápisem „okresní 

soud V JIčínĚ“. 
225 na tomto místě je otištěno razítko s datem „26. XI. 1965“.
226 Připojen je podpis Josefa Zvěřiny.
227 datum 26. 11. 1965 je dopsáno rukou.
228 Připojen je podpis Josefa Zvěřiny.
229 na tomto místě je otištěno razítko s datem „27. XI. 1965“.
230 Údaje o zdravotním stavu Josefa Zvěřiny.
231 srov. dokument č. 40.
232 Připojen je podpis mjr. stanislava krále.
233 Připojen je podpis mjr. stanislava krále.
234 označení stupně utajení dokumentu je rukou přeškrtnuto.
235 srov. dokument č. 6.
236 srov. dokumenty č. 3 a 8.
237 srov. dokumenty č. 4, 10–22 a 28.
238 srov. dokumenty č. 1 a 2.
239 srov. dokumenty č. 29, 35 a 38.
240 srov. dokumenty č. 28, 30, 33, 34, 36 a 37.
241 srov. dokumenty č. 23–26, 28 a 32.
242 Václav Šubrt (1925–1985) – příslušník snB. Původním povoláním truhlář. do služeb MV vstoupil  

13. 6. 1945. sloužil u Pohraniční stráže snB (útvar 9600), u pohotovostního pluku snB (útvar „Ja-
san“), u ochranky prezidenta (útvar „Hrad“). dne 1. 8. 1953 byl přemístěn k Hs stB. Po reorganizaci 
byl 22. 12. 1953 ustanoven referentem 1. oddělení 3. odboru III. správy MV. na tomto útvaru pracoval 
postupně ve funkci referenta, staršího referenta, zástupce náčelníka oddělení a staršího referenta. Po 
reorganizaci byl k 1. 1. 1964 zařazen k II. správě MV, kde byl ustanoven starším referentem 1. oddělení 
9. odboru. od 5. 10. 1968 byl dočasně zástupcem náčelníka 1. oddělení 9. odboru II. správy MV. dne 
1. 4. 1969 ustanoven starším referentem operativy 2. odboru vnitřního zpravodajství Hs stB čsr. 
dne 1. 2. 1970 byl jmenován zástupcem náčelníka 3. odboru vnitřního zpravodajství Hs stB čsr. Po 
reorganizaci byl 1. 1. 1971 jmenován dočasně zástupcem náčelníka 3. odboru II. správy MV. dne 1. 7. 
1974 byl v souvislosti s reorganizací jmenován zástupcem náčelníka 5. odboru X. správy FMV. V roce 
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1976 absolvoval tříměsíční kurz při VŠ Fed kGB v Moskvě. dne 1. 9. 1978 byl dočasně pověřen vý-
konem funkce náčelníka 3. odboru X. správy FMV (od 1. 12. 1978 jmenován náčelníkem). dne 20. 2. 
1985 zemřel. Ve službách MV dosáhl hodnosti: 13. 6. 1946 – strážmistr, 1. 10. 1949 – štábní strážmistr, 
1. 9. 1951 – vrchní strážmistr, 1. 8. 1953 – podporučík, 1. 8. 1955 – poručík, 1. 8. 1958 – nadporučík,  
1. 9. 1961 – kapitán, 1. 9. 1966 – major, 1. 11. 1972 – podplukovník, 1. 5. 1978 – plukovník. čle-
nem ksč byl od 15. 7. 1947. ABS, f. Personální spisy, personální spis Václav Šubrt, nar. 12. 6. 1925, 
a. č. 6263/25.  

243 Miloslav najman (1927–?) – příslušník snB. Původním povoláním řezník a uzenář. do služeb MV 
vstoupil 6. 11. 1950 u kV stB Hradec králové. dne 23. 12. 1950 byl přemístěn k pohotovostnímu 
pluku snB (útvar „Jasan“), kde byl 1. 1. 1953 ustanoven velitelem družstva a 21. 12. 1953 pomoc-
níkem velitele čety. dne 1. 3. 1954 byl přemístěn ke kriminálnímu odboru Hs VB. od 1. 3. 1955 byl 
přemístěn k III. správě MV a ustanoven mladším referentem 1. oddělení 5. odboru. dne 1. 8. 1955 
ustanoven tamtéž referentem. dne 1. 12. 1960 byl ustanoven starším referentem 1. oddělení 3. odboru 
III. správy MV. 1. 11. 1962 byl jmenován náčelníkem 3. oddělení 3. odboru III. správy MV. V souvis-
losti s reorganizací byl 1. 1. 1964 zařazen k II. správě MV. dne 1. 4. 1964 byl jmenován náčelníkem 2. 
oddělení 9. odboru II. správy MV a 1. 7. 1965 zástupcem náčelníka 1. oddělení 9. odboru. dne 23. 9. 
1968 byl povolán k ročnímu internímu soustředění pro posluchače VŠP při ÚV ksč. dne 27. 6. 1969 
byl ustanoven starším referentem specialistou racionalizačního odboru II. správy Fs Zs. dne 30. 11. 
1970 byl v souvislosti s prověrkami po okupaci československa propuštěn ze služeb MV. Ve službách 
MV dosáhl hodnosti: 1. 4. 1951 – strážmistr, 1. 10. 1952 – štábní strážmistr, 1. 1. 1954 – starší seržant, 
1. 11. 1954 – staršina, 1. 3. 1956 – podporučík, 1. 3. 1958 – poručík, 1. 3. 1961 – nadporučík, 1. 3. 1965 
– kapitán. členem ksč byl od 31. 12. 1953. V letech 1965–1969 studoval na VŠP při ÚV ksč. ABS, f. 
Personální spisy, personální spis Miloslav najman, nar. 23. 9. 1927, a. č. 4567/27.

244 Připojen je podpis Zdeňka Protivy.
245 Připojen je podpis Jaroslava středy.
246 Jaroslav středa (1926–?) – příslušník snB a snV, náčelník operativního oddělení ve valdické věznici. 

Původním povoláním obuvník. do služeb MV vstoupil 15. 8. 1949 jako posluchač základní školy MV. 
dne 21. 11. 1949 byl zařazen jako referent na kV stB Hradec králové. dne 12. 3. 1951 byl jmenován 
na stejné krajské správě zástupcem náčelníka odboru kádrů. od 15. 1. 1952 byl přemístěn na kV stB 
české Budějovice jako náčelník odboru kádrů. od 1. 5. 1953 byl přemístěn ke kV stB Hradec krá-
lové jako starší referent II. odboru. dne 1. 7. 1953 byl jmenován náčelníkem oo MV Jičín. dne 1. 1. 
1958 byl přemístěn k ÚnZ Valdice, kde vykonával funkci zástupce velitele směny. dne 1. 5. 1959 byl 
ustanoven do funkce staršího referenta agenturně operativní skupiny. dne 1. 2. 1961 byl uvolněn pro 
funkci předsedy Úo ksč ve valdické věznici a od 1. 3. 1965 byl tamtéž jmenován do funkce náčelníka 
operativního oddělení. dne 1. 8. 1965 byl převeden k snV a 1. 1. 1969 do oboru Ministerstva sprave-
dlnosti čsr. Ve službách MV dosáhl hodnosti: 1. 1. 1951 – strážmistr, 1. 2. 1954 – podporučík, 1. 11. 
1954 – poručík, 1. 11. 1956 – nadporučík, 1. 11. 1960 – kapitán, 1. 11. 1965 – major. V roce 1964 úspěš-
ně dokončil studium Právnické fakulty uk v Praze. členem ksč byl od 5. 6. 1945. ABS, f. Personální 
spisy, personální spis Jaroslav středa, nar. 23. 10. 1926, a. č. 4864/26. 

247 na tomto místě je otištěno a rukou vyplněno razítko „sVaZek PředÁn Přes oPeratIVní od-
dĚlení koMu: archiv, tato ZMĚna se statIstIcky VytĚŽí V MĚsícI prosinci 65, nedostatek 
důkazů, dne 2. 12. 1965, Podpis“. Připojen je nečitelný podpis.
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Seznam zkratek a akronym

ao – agenturní operativa
ass – archivní a spisová služba
býv. – bývalý
cIc – kontrašpionážní sbor (Counterintelligence Corps)
civ. – civilní
cFss – kongregace bratří nejsvětější svátosti, petrini (Congregatio Sanctissimi Sacra-
menti)
cM (lazaristé) – Kongregace misie (Congregatio Missionis)
č. – čas
čp. – číslo popisné
čr – česká republika
čsad – československá státní automobilová doprava
čsl. – československá
čsl – československá strana lidová
čsr – československá republika
čssr – československá socialistická republika
dem. – demokratické
exk. – exkurendo
f. – fond
FF – Filozofická fakulta
Fs – Federální správa
Hs – hlavní správa
Joc – Mladí křesťanští dělníci (Jeunesse ouvrière chrétienne)
katol. – katolická
kds – křesťanskodemokratická strana
kr – kontrarozvědka
kříž. – křížová
ks – krajská správa
kss – komunistická strana slovenska
ksč – komunistická strana československa
ku – karlova univerzita
kV – krajské velitelství
lid. – lidově
Ms – ministerstvo spravedlnosti
MV – ministerstvo vnitra
n. – národní
navrh. – navrhnuto
nábož. – náboženské
nár. – národnost
nB – národní bezpečnost
nejv. – nejvyšší 
nZ – nápravné zařízení
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obč. – občanství
obj. – objektový
ocr. (křižovníci s červenou hvězdou) – křižovnický řád rytířů s červenou hvězdou 
(Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella)
od. – odnětí
ods. – odsouzený
oFM (františkáni) – řád menších bratří (Ordo Fratrum Minorum)
oFMcap. (kapucíni) – řád menších bratří kapucínů (Ordo Fratrum Minorum Capuc-
cinorum)
onV – obvodní národní výbor
oo – okresní oddělení
oPraem. (premonstráti) – řád premonstrátských řeholních kanovníků (Candidus et 
Canonicus Ordo Praemonstratensis)
oPs – odbor pracovních sil
oper. – operativní
osF – kongregace Školských sester sv. Františka, česká provincie
p. – pan
p. – podmíněné
p. – podnik
p. – propuštění
písm. – písmeno
pol. – politická
prac. – pracovní
pres. – president
př. – příklad
Ps – pozorovací svazek
PtP – pomocné technické prapory
ra – rudá armáda
ref. – referent
rep. – republika
roH – revoluční odborové hnutí
ř. – řád
řo – řídící orgán
sčsP – svaz československo-sovětského přátelství
sdB (salesiáni) – salesiáni dona Bosca (Societas Don Bosco, Societas S. Francisci Salesii)
sds (salvatoriáni) – společnost Božského spasitele (Societas Divini Salvatoris)
sJ (jezuité) – tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu)
sMV – správa ministerstva vnitra
snV – správa nápravné výchovy
snZ – správa nápravných zařízení
sp. – spis
spol. – spolupracovník
sssr – svaz sovětských socialistických republik (Союз Советских Социалистических 
Республик)
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st. – starší
st. – státní
stát. – státní
svazarm – svaz pro spolupráci s armádou
sv. – svazek
sv. – světnice
sv. – svoboda
sVd (verbisté) – společnost Božího slova (Societas Verbi Divini)
sVs – sbor vězeňské stráže
t. – toho
tč. – toho času
t.č. – toho času
tr. – trestní
teolog. – teologická
trest. – trestný
ts – tajný spolupracovník
uk – univerzita karlova
ul. – ulice
usa – spojené státy americké (United States of America)
ÚnZ – Útvar nápravných zařízení
Úo – útvarová organizace
ÚV – ústřední výbor
VB – Veřejná bezpečnost
VŠe – Vysoká škola ekonomická 
VŠP – Vysoká škola politická
z. – zákon
zn. – značka
Zs – zpravodajská služba

Jmenný rejstřík

Jmenný rejstřík obsahuje pouze jména osob, která se vyskytují v publikovaných ar-
chivních dokumentech. číslovky za jmény odkazují na číslo dokumentu.

Bárta, Jan Baptista    6, 10, 22–26, 30–38
Barták, karel     4, 10–22, 28, 44
Bauer, adolf     28, 30, 33, 34, 36, 37, 44
Bein, Josef     1
Beňuška, Justín     19
Beran, Josef     34
Berka, antonín     31
Bílek, Ferdinand     10, 38
„Blahota“ viz Bauer, adolf
cuhra, Jaroslav     35
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dieška, Ján     6
dítě, Jiří      3, 8, 44
eben, Petr     2
Haasová, olga viz Macková, Olga
Hanus, ladislav     10, 31
Havlíková, Marie     40
Hejda, Josef      4, 11
Hutyra, Ján     31
chruščov, nikita sergejevič   17
Jan XXIII.     20
Janega, aladár     31
Janiš, alfred Václav    23–26, 28, 32, 44
Jarolímek, antonín    1
„Jindra“ viz Barták, karel
„Karel“ viz dítě, Jiří
kemr      12
kofroň, Vlastimil Gabriel    19
korec, Ján chryzostom    35
koutný, ladislav     23–26, 31, 32
könig, Franz     26
král, stanislav     27, 43
kubíček, karel     1, 22
kučera, Bedřich     35
kučera, František     23, 34
kyndl, antonín     5
lacina, Václav     30, 33, 34, 36, 37
„Lieskovský“ viz slovák, Jan
„Lubor“ viz Vančura, Jaroslav
Macek, karel     2
Macková, olga     2
Mandl, antonín     10, 21
Masaryk, tomáš Garrigue    12
Mádr, oto     10
Menšík      35
najman, Miloslav     44
němec      4
novák, Jan     7
ondok, Josef Petr     1, 6
otčenášek, karel     1
Pilík, Jaroslav     1, 2
Plojhar, Josef     8
Pokorný, Pavel Jiří     10
Pospíšil      31
Protiva, Zdeněk     1–8, 10–22, 28–30, 33–39, 44
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Pustějovský, Jiří antonín     32
rákosník, Bohumír     1
reinsberg, Jiří      2
rybář, Jan František     6, 44
sasina, stanislav      24, 25, 31
schützner, svatopluk     6
slovák, Jan      29, 35, 38, 44
spousta, František     35
středa, Jaroslav      31, 44
„Středa“ viz Janiš, alfred
sukop, Josef      23
Šilhan, František      2, 8, 10
Škoda       34
Špaček, Václav      39
Šrahůlek, František Štěpán     23
Šubrt, Václav      44
tomášek, František     31
tomek, Miroslav      1
trizuljak, alexander     14
trochta, Štěpán      1
Vacková, růžena      14
Vančura, Jaroslav      1, 2, 44
Vaníčková, Marie      5, 39
Verner, František      2
Veselý, František      9
Veselý, Josef      11
Vícha, Jan evangelista Jiří     23, 24, 34, 36–38
Vlček, František      1
Vojtek, František      10, 25
Vrbenský, Jaroslav      6, 44
Zvěřina, Jindřich      5
Zvěřina, Josef      1–44
Zvěřina, Josef (otec)     2, 5, 44 
Zvěřinová, Marie (matka)     2, 5, 44
Zvěřinová, Marie (sestra) viz Vaníčková, Marie
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Pracoviště bižuterie v bývalém klášterním kostele ve Valdicích, 1959
(Foto: Kabinet dokumentace a historie vězeňské služby ČR)

Pracoviště bižuterie v bývalém klášterním kostele ve Valdicích, 1959
(Foto: Kabinet dokumentace a historie vězeňské služby ČR)
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P. Josef Zvěřina byl do Valdic převezen na konci července 1960. Jeho fotografie se dochovala
ve vězeňském spise (Zdroj: Národní archiv)
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Hodnocení P. Josefa Zvěřiny vzniklo v souvislosti s jeho žádostí o podmíněné propuštění
v květnu 1965 (Zdroj: Národní archiv)
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karta P. Josefa Zvěřiny s údaji o jeho věznění (Zdroj: Národní archiv)

Hlášení ke kázeňskému řízení napsal kpt. Zdeněk Protiva 22. září 1961. P. Josef Zvěřina byl za psaní teolo-
gických poznámek potrestán zastavením výhod na tři měsíce a dvěma dny korekce (Zdroj: Národní archiv)
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obálka pozorovacího svazku, kde jsou uloženy agenturní zprávy k P. Josefu Zvěřinovi (Zdroj: ABS)
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Jedna z publikovaných agenturních zpráv o P. Josefu Zvěřinovy (Zdroj: ABS)
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Ve spise je také dochována část zabavené vězeňské korespondence P. Josefa Zvěřiny (Zdroj: ABS)
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Poslední plán, který napsal kpt. Zdeněk Protiva v souvislosti se sledováním P. Josefa Zvěřiny (Zdroj: ABS)
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některé publikované dokumenty jsou uloženy v pozorovacím svazku vedeném ve valdické věznici k P. Janu 
Baptistu Bártovi (Zdroj: ABS)



Petr Blažek

312

d
O

k
U

M
e

n
T

Y
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii

Fotografie příslušníků snB (snV), jejichž jména se vyskytují v publikovaných 
dokumentech (Foto: ABS)

Zdeněk Protiva 

antonín kyndl

Václav Špaček 

Jaroslav streda 

ladislav koutný

stanislav král

František spousta

Miloslav najman
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Fotografie Jaroslava Vančury se dochovala ve vězeňském spise  (Zdroj: Národní archiv)

Fotografie karla Bartáka se dochovala ve vězeňském spise (Zdroj: Národní archiv)
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Fotografie alfréda Janiše se dochovala ve vězeňském spise (Zdroj: Národní archiv)

Pomník politickým vězňům a obětem komunistického režimu, který vytvořil sochař Jiří sozanský, byl vedle 
brány valdické věznice odhalen v roce 2009 (Foto: Petr Blažek)




