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První poznatky o existenci ilegální 
skupiny získala Státní bezpečnost 
prostřednictvím svého důvěrníka 
v květnu 1949.1 Na základě postupně 
shromažďovaných a prověřovaných 
informací bylo od července do pro-
since 1949 předáno do vyšetřovací 
vazby celkem patnáct osob, z nichž 
většina pocházela z Příbramska nebo 
tu v době zatčení působila. Dne 3. led-
na 1950 podalo Krajské velitelství 
Státní bezpečnosti v Praze Státní pro-
kuratuře v Praze trestní oznámení. 
V něm je podíl a vliv římskokatolické 
církve na obžalované2 barvitě popsán: 
Jako jednou (sic) z hlavních příčin jejich 
zpátečnické a jidášské ideologie je cti-
hodná přízeň katolického kléru, který 
za těchto okolností, jako nikdy před 
tím, vida v socialismu svůj zánik, vyvíjí 
nejaktivnější činnost k podpoře těchto 

trosečníků kapitalismu, aby tak pomohl 
alespoň oddálit pád svého světového 
panství nad pracujícím vykořisťova-
ným lidem až dosud volně ideologicky 
mrzačeným farizejskými katolickými 
dogmaty, jako např. tendenčně proti-
lidově zahroceným vykládáním písma 
a pop[o]uzením věřících k boji proti 
současnému režimu a ke vzpouzení 
se proti socialistické výstavbě státu.3

Hlavní líčení u Státního soudu 
v Praze se konalo ve dnech 23. až 
25. srpna 1950. K nepodmíněným 
trestům za velezradu, vyzvědačství, 
sdružování proti státu a nepřekaže-
ní nebo neoznámení trestného činu 
bylo odsouzeno čtrnáct obžalovaných 
včetně římskokatolických kněží Vác-
lava Bosáčka a Vítězslava Kozy.4 Proti 
rozsudku se odvolali Marie Slaníčko-
vá, Jiří Pokorný, Zdeněk Kolář, Václav 

Bosáček a Vítězslav Koza. Nejvyšší 
soud v odvolacím řízení 3. dubna 1951 
u většiny osob odvolání zamítl. Vý-
jimku byl nucen učinit v případě Vác-
lava Bosáčka, jehož rozsudek zrušil 
a vrátil věc k novému projednání. 
Nalézací soud totiž nezohlednit, že 
proti Václavu Bosáčkovi bylo již ve 
stejné věci vedeno jiné trestní řízení.5

I legální organizace začala na 
Příbramsku působit na jaře 1948. 
Ve městě pod Svatou Horou se teh-
dy vynořovaly protikomunistické 
tiskoviny stejně jako na většině 
území Československa. Ilegálně 
rozšiřované letáky a časopisy měly 
značný význam a stávaly se pro-
tiváhou k úmyslně zamlčovaným 
a zkreslovaným informacím, které 
občanům předkládala nastupující 
komunistická moc.6 K protagonistům 

1    ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-2630 MV, operativní podsvazek č. 1, zpráva o získaných 
poznatcích o existenci ilegální skupiny na Příbramsku z 24. 5. 1949.

2   Mezi patnácti obžalovanými v procesu „Adolf Herzinger a spol.“ bylo osm dělníků, jeden učitel, jeden úředník, jeden rolník, jedna žena 
v domácnosti, jeden bývalý příslušník čs. armády a dva římskokatoličtí kněží.

3  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2630 MV, skupinový spis, trestní oznámení z 3. 1. 1950.
4  U pokrývačského pomocníka Maxmiliána Brosche prokurátor žalobu stáhl.
5  NA, f. Státní prokuratura Praha – neuspořádáno, sp. zn. Pst I 48/50, rozsudek Nejvyššího soudu z 3. 4. 1951.
6  Jedněmi z mála prací zabývajících se tématem protikomunistických tiskovin v počátečních letech zakladatelského období komunistic-

kého režimu jsou dvě edice dokumentů KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana (eds.): Letáky 1948, 1949. Dokumenty. ÚSD, Praha 1994.
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pod Svatou Horou
MARTIN J INDRA

V roce 1949 narazila Státní bezpečnost na stopu ilegální skupiny na Příbramsku, 
která se kromě jiných forem odboje a odporu soustředila převážně na výrobu 
a kolportáž ilegálních tiskovin. Činnost „rozvratné“ skupiny (později dostala 
označení „Adolf Herzinger a spol.“) pod významným mariánským poutním místem 
se nemohla z pohledu represivního aparátu obejít bez „ideologické a morální 
podpory přisluhovačů Vatikánu“. Úkol začlenit do skupiny římskokatolické 
duchovní nebyl pro vyšetřovatele v totalitním státě obtížný ani neobvyklý, 
takže byl brzy splněn.
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7  ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2630 MV, podsvazek, protokolární výpověď V. Bosáčka z 1. 3. 1948.
8  Tamtéž, skupinový spis, zápis o výpovědi Václava Bosáčka z 2. 1. 1950, srov. ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304),  

sign. 304-260-2, s. 53–69.

ilegální skupiny patřil štábní prapor-
čík Adolf Herzinger, který byl krátce 
po únoru 1948 z politických důvodů 
propuštěn z armády, strojní zámeč-
ník Josef Stočes a odborný učitel 
Karel Šlapák. Myšlenka otevřeného 
odporu proti poúnorovému režimu se 
zrodila na schůzích Československé 
strany lidové, v níž se trojice aktivně 
angažovala. Do formující se ilegální 
organizace postupně přibyli další ze-
jména mladí lidé. Do úzkého okruhu 
hlavních tvůrců skupiny patřili rov-
něž římskokatoličtí kněží, kteří coby 
přirození oponenti totalitní moci byli 
komunistickým bezpečnostním apa-
rátem do organizace uměle začleněni.

Úvodní text se vzhledem k před-
kládané edici církevních dokumentů 
dále detailněji zaměřuje pouze na pů-
sobení duchovních Václava Bosáčka 
a Vítězslava Kozy. Prvně jmenovaný 
byl do Příbrami přeložen v září 1947. 
Od prosince 1947 byl pověřen funkcí 
redaktora vikariátního věstníku Udá-
losti příbramského vikariátu. K vydání 
připravil a obsahově sestavil tři čísla. 
Časopis určený pro římskokatolické 
věřící byl vydáván šest- až jedenáct-

krát do roka v nákladu čtyři až pět 
tisíc kusů, tisk zajišťovala příbram-
ská knihtiskárna Antonína Pelze.

První obtíže s obsahem věstníku, 
který Václav Bosáček sestavoval, se 
objevily koncem února 1948. V článku 
Kamaráde, pozor na titulní straně dru-
hého čísla označil marxistickou ideo-
logii za satanskou a zbavující člověka 
víry v Boha.7 Výměrem ONV Příbram 
ze dne 27. února 1948 bylo toto číslo 
pro štvavý obsah zabaveno a jeho 
rozšiřování zakázáno. Z celkového 
nákladu se přesto k odběratelům 
dostalo 1 849 kusů.

V dubnu 1948 bylo vydávání věst-
níku Události příbramského vikariátu 
násilně zastaveno. Zapálený kněz ale 
dlouho neotálel a od administrátora 
děkanského úřadu v Příbrami získal 
finanční prostředky na zakoupení cy-
klostylu, na kterém 27. června 1948 
sám vytiskl v nákladu 550 kusů další 

číslo (viz dokument č. 2), které bylo 
bez informování ONV v Příbrami dis-
tribuováno v sakristii děkanského 
kostela sv. Jakuba Staršího. O roz-
šiřování časopisu se vzápětí dozvě-
děly orgány Bezpečnosti. Cyklostyl, 
blány, psací stroj i vytištěná čísla – 
včetně 2 500 kusů čistých titulních 
listů s předtištěným záhlavím – byly 
duchovnímu při domovní prohlídce 
zabaveny. Na kněze bylo u Okresního 
soudu v Příbrami učiněno udání pro 
rušení obecného míru a přestupek 
zákona o tisku. Dne 18. listopadu 1948 
však prokurátor Bosáčkův spis vrátil 
ONV v Příbrami a pro přestupek pro-
ti tiskovému zákonu kněze odsoudil 
k pokutě 1 000 Kčs s podmínečným 
odkladem na jeden rok.8

Z obsahu dochovaného čísla věst-
níku Události příbramského vika-
riátu i z pozdějšího jednání Václava 
Bosáčka po přeložení z Příbrami je 

Václav Bosáček (29. 3. 1923  – 3. 10. 1983)
Narodil se v Plzni jako druhorozený syn 
listonoše Václava Bosáčka a Marie, rozené 
Šebkové. Obecnou školu a reálné gymnázium 
navštěvoval v rodném městě, kde v roce 1942 
složil maturitní zkoušku. Poté se přihlásil na 
arcibiskupské bohoslovecké učiliště v Dol-
ních Břežanech. Teologická studia dokončil 
na znovuotevřené katolické fakultě v Praze. 
Po vysvěcení na kněze v červnu 1947 byl 
ustanoven kaplanem v Chebu s působností 
kooperátora v Aši. Začátkem září 1947 byl 
přeložen na kaplanské místo do Příbrami 
a vyučoval zde náboženství na místním 
reálném gymnáziu. V srpnu 1948 byl usta-
noven administrátorem děkanského úřadu 
v Doupově, kde sloužil až do svého zatčení 
7. prosince 1949. Na jeho stopu přivedla 
Státní bezpečnost výpověď Josefa Stočese. 
Po propuštění z vězení pracoval v civilních 
zaměstnáních, v 70. letech například jako 
referent v národním podniku Stavoindustria v Banské Bystrici. Podle torzovitě dochovaných 
archivních dokumentů se zdá, že požádal o laicizaci a poté uzavřel sňatek. Jeho starší bratr 
Jaroslav rovněž vystudoval teologii a působil jako kněz ve službách římskokatolické církve. 
Václav Bosáček je držitelem osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Foto: ABS

Výše vynesených trestů (pouze odnětí 
svobody) nad odsouzenými při hlav-
ním líčení u Státního soudu v Praze  
25. srpna 1950

Adolf Herzinger 22 let
Josef Stočes 20 let
Karel Šlapák 23 let
Viktor Srb doživotí
František Blajer doživotí
Marie Slaníčková 11 let
Jiří Pokorný 8 let
Karel Loučka 15 let
Zdeněk Kolář 4 roky
Jiří Rákosník 18 let
Vilém Hubený 15 let
Vladimír Mareš 8 let
Václav Bosáček 8 let
Vítězslav Koza 15 let
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patrné, že patřil mezi zapálené du-
chovní pastýře, kteří hodlali i přes 
potlačování náboženských svobod 
a perzekuci dostát kněžskému sli-
bu. Po vzoru Beranova pastýřského 
listu Nemlč, arcibiskupe! Nesmíš ml-
čet!, jenž byl arcibiskupovou reakcí 
na únorové události roku 1948, ani 
on nemlčel. Při Bosáčkově zatčení 
v prosinci 1949 u něho byly zajištěny 
četné dokumenty, jimiž se římskoka-
tolická církev distancovala od komu-
nistické státní moci (viz dokumenty 
č. 1, 3–7). Za pravdu Kristovu ovšem 
kněz hodlal bojovat z „kazatelny“. 
Přestože se osobně znal s Adolfem 
Herzingerem, který v létě 1948 vy-
pomáhal v kanceláři příbramského 
děkanství s doplňováním matričních 
záznamů, v přípravném i hlavním lí-
čení popřel jakoukoli vinu vyplývající 
ze spolupráce s příbramskou ilegální 
skupinou.

Druhého z obviněných a odsou-
zených kněží, Vítězslava Kozu, vy-
šetřovatelé do příbramské ilegální 
skupiny zakomponovali na základě 
jeho aktivit spojených s pravověrnou 
Katolickou akcí a čtením pastýřských 
listů v Příbrami a Obecnici. Duchovní 
v reakci na schizmatickou Katolickou 
akci, která byla režimem spuštěna 
v červnu 1949 (viz dokument č. 5 a 6), 
organizoval v Příbrami od září 1948 
setkání s laiky, kterých se mimo 
jiných účastnil též Josef Stočes. Pra-
videlné farní kroužky pro spolupráci 
laiků v apoštolátu kněz svolával ka-
ždý týden. Činil tak v duchu pravo-
věrné Katolické akce, jejímž vedením 
byl v pražské arcidiecézi pověřen  
P. Antonín Mandl (zatčen 10. 6. 1949 
a následně odsouzen v politickém 
procesu „Zela a spol.“ k 25 letům 

těžkého žaláře). Na schůzkách Ví-
tězslav Koza nabádal věřící, aby se 
distancovali od schizmatické Kato-
lické akce, která byla vytvořena proti 
vůli biskupů. Kroužky se rovněž měly 
stát platformou, kde by se věřící se-
znamovali s obsahem pastýřských 
listů, pakliže by nemohly být veřejně 
čteny v kostelích.9

Rovněž Vítězslav Koza v příprav-
ném i hlavním líčení popřel jakoukoli 
vinu související se spoluprací s pří-
bramskou ilegální skupinou. Přesto 
mu byl uložen nepodmíněný trest  
15 let těžkého žaláře. Justici k rozsud-
ku postačila Stočesova výpověď, jež, 
jak se ukázalo při obnově trestního 
řízení v roce 1957, na něm byla vynu-
cena fyzickým násilím.10 Jak dosvědčil 
Stočesův spoluvězeň, římskokatolický 
kněz Emil Zouhar, Stočes se na celu 
vracel z výslechů během vyšetřovací 
vazby v Praze na Pankráci s krevními 
podlitinami a stěžoval si na zuřivost 
vyšetřovatelů a fyzické násilí, které 

používali. Ti při prováděném šetření 
v roce 1957 vesměs „ztratili paměť“, 
přesto někteří z nich alespoň pood-
kryli tehdejší brachiální praktiky. 
K samotnému použití fyzického násilí 
bych chtěl ještě uvést, že v této době byl 
náčelníkem odboru s. Josef Volf, který 
propagoval asi takovouto teorii. Že alibi-
sta je ten, kdo se bojí dát drbanovi – jak 
říkal – facku, protože chce mít alibi pro 
případ, že by došlo v ČSR ke změně reži-
mu.11 Při prošetřování případu rovněž 
vyšlo najevo, že si orgány justice ne-
vyžádaly výslechy účastníků farních 
kroužků, aby si ověřily pravdivost 
Stočesovy výpovědi. V roce 1957 po-
tom všichni vyslechnutí svědci tuto 
výpověď rozporovali, žádný z nich 
ji nepotvrdil. Dotčený Josef Stočes 
již vypovídat nemohl, neboť 18. srp-
na 1953 ve výkonu trestu zemřel. 
Již o dva roky dříve (19. srpna 1951) 
zemřel v plzeňské věznici na Borech 
kvůli údajnému akutnímu rozšíření 
srdce i Adolf Herzinger.

9  NA, f. Státní soud Praha – neuspořádáno, sp. zn. Or I/VII 47/ 50, hlavní přelíčení v trestní věci „Adolf Herzinger a spol.“ z 23.–25. 8. 1950.
10  Josef Stočes ve své dodatečné výpovědi uvedl, že na schůzkách s farářem Kozou (v protokolu chybně označen jménem Kozák) rozebíra-

li zprávy ze zahraničního rozhlasu a byli varováni před schizmatickou Katolickou akcí. ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-2630 MV, 
skupinový spis, dodatečný zápis o výpovědi sepsaný s J. Stočesem z 23. 9. 1949.

11  ABS, f. Inspekce ministra vnitra I. díl (A 8/1), čj. IM-048/57, inv. č. 598, vyjádření kpt. Josefa Kříže ke stížnosti odsouzeného V. Kozy 
z 28. 6. 1957.

Vítězslav Koza (20. 7. 1923 – 25. 1. 1988)
Narodil se v Praze v rodině průvodčího ČSD Josefa Kozy a Marie, rozené Šubarské. Mládí prožil 
v Berouně, kde se aktivně zapojil do oddílu katolického skauta Legio Angelica. Z Berouna 
po ukončení reálného gymnázia v roce 1942 a čtyřměsíčním nuceném pracovním nasazení 
odešel na arcibiskupské bohoslovecké učiliště v Dolních Břežanech. Zde se poznal se spolu-
žákem Václavem Bosáčkem. Na podzim 1945 vstoupil do české koleje Nepomucenum v Římě, 
odkud se vrátil v červenci 1948 už jako vysvěcený kněz. Po návratu byl ustanoven kaplanem 
v Příbrami, kde působil až do svého zatčení 11. října 1949. V Příbrami otevřeně vystupo-
val proti komunistickým režimem organizované schizmatické Katolické akci. Po odsouzení  
k 15 letům těžkého žaláře byl během výkonu trestu opakovaně kázeňsky trestán. V roce 1959 
proti němu bylo dokonce v NPT Mírov vzneseno obvinění pro poškozování provozu, pohrůžky 
násilí proti veřejnému činiteli a pobuřování proti republice. Hrozilo mu nové odsouzení, ale 
v červenci 1960 byl obžaloby zproštěn. V té době byl hospitalizován v psychiatrické léčebně 
v Praze-Bohnicích. Podmínečného propuštění se dočkal až po doléčení v prosinci 1961, kdy 
se vrátil do Berouna. Pracoval v dělnických povoláních, po návratu státního souhlasu pro 
výkon duchovenské služby působil jako pomocný duchovní v Berouně. Na tamním hřbitově 
je také pochován.

Foto dokumentů: ABS
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Dokument č. 1: Nedatovaná anonymní výzva adresovaná římskokatolickým kněžím v Čechách 
a na Moravě
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Dokument č. 2: Věstník Události příbramského vikariátu z 27. června 1948
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Dokument č. 3: Dopis pražského arcibiskupa Josefa Berana z 29. dubna 1949 adresovaný 
československému prezidentovi Klementu Gottwaldovi



86 2018/04 paměť a dějiny

dokumenty



Ilegální tiskoviny pod Svatou Horou

paměť a dějiny 2018/04 87

Dokument č. 4: Dopisy pražského arcibiskupa Josefa Berana ze 17. května 1949 adresované 
ministru dopravy Aloisi Petrovi a ministerstvu školství, věd a umění
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Dokument č. 5: Oběžník arcibiskupského Ordinariátu v Praze z 28. května 1949
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Dokument č. 6: Oběžník katolickému duchovenstvu a věřícímu lidu z 15. června 1949, signovaný 
jménem všech biskupů pražským arcibiskupem Josefem Beranem
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dokumenty

Dokument č. 7: Pokyny k Dekretu o komunismu, který v červenci 1949 vydala Nejvyšší posvát-
ná kongregace svatého Officia. Dokument určený pro soukromou potřebu zpovědníků vydal 
Ordinariát litoměřický a signoval ho litoměřický biskup Štěpán Trochta
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