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Úvod 

P. Jan Dokulil označovaný jako básník „melancholické krajinné lyriky“
1
 patřil 

ke skupině spisovatelů kolem katolického časopisu Akord. Jeho fara v Uhřínově, kde 

měl Dokulil své kněžské působiště, se stala místem setkávání tehdejší katolických 

spisovatelů a vzdělanců, kterými byli Jakub Deml, Jan Čep, Bedřich Fučík či František 

Halas.
2
 Sám Dokulil byl švagrem Jana Zahradníčka, jednoho z nejznámějších českých 

básníků. Tato práce bude ale sledovat životní okamžiky Jana Dokulila především v 

době po druhé světové válce, kdy se postupně k moci dostává Komunistická strana 

Československa (dále jen KSČ). Její systematické upevňování moci vrcholí známým 

únorem 1948, který také znamená obrovský zlom v životech mnoha lidí a institucí, 

mezi nimi také katolické církve a tedy i P. Jana Dokulila, kterému se na počátku 50. 

let podařilo uprchnout před zatčením a celých sedm let se ukrýval.  

KSČ se v postupném upevňování své moci neobešla bez v té době všemocné 

Státní bezpečnosti (dále jen StB), která se zvláště po únoru 1948 zaměřila na 

systematické likvidování všech protivníků nového režimu. První kapitola této práce se 

zabývá katolickou církví, jejíž pozice byla po únoru 1948 značně otřesena a dostávala 

se čím dál více do konfliktu s StB, poněvadž podle historika a vyšetřovatele ÚDV 

Adolfa Rázka si KSČ byla vědoma toho, že církev je v novém režimu jedinou 

opoziční silou, jež může vzdorovat jejímu totalitnímu systému
3
. Druhou kapitolou je 

započato sledování životního osudu Jana Dokulila. Tato práce se má pokusit zmapovat 

celý politický proces, od jeho počátků až do Dokulilovy rehabilitace. 

Mezi hlavní prameny je třeba zařadit dokumenty vzniklé z činnosti bývalé StB. 

Jedná se o vyšetřovací spis Jana Dokulila z Archivu bezpečnostních složek a. č. V – 

1558 Brno – Dokulil Jan a spol. Při práci s těmito materiály však musí být užit 

v nejvyšší možné míře kritický přístup.
4
 Dalším z pramenů je spis z fondu C 136 

Krajský soud Brno 1T 11/66 Jan Dokulil, jenž je uložen v Moravském zemském 

archivu v Brně.  

                                                           
1
 TRÁVNÍČEK, Mojmír. Sdílet věčné: studie, profily a kritiky. 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2002, s. 

135. 
2
 Moderni-dejiny.cz, Cyklus „Abeceda komunistických zločinů“, http://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/zatykani-abeceda-komunistickych-zlocinu/ (stav ke dni 30. 11. 2012).  
3
 Cyklus „Abeceda komunistických zločinů“ (25/26) - Zatýkání, Česká televize, televizní studio 

Ostrava: 2011, stopáž: 13 minut.  
4
 TOMEK, Prokop: Svazek StB jako historický pramen. In: Soudobé dějiny, 2005, 1, s. 208 – 214. 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/zatykani-abeceda-komunistickych-zlocinu/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/zatykani-abeceda-komunistickych-zlocinu/
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1. Pronásledování církve na Vysočině po únoru 1948 

Jihlavský kraj patřil v počátcích komunistické moci k jedněm 

z nejproblematičtějších krajů nově nastoleného režimu díky silnému postavení 

katolické církve.
5
 Ke katolické církvi se v době po únoru 1948 hlásilo na 70 % 

československého obyvatelstva
6
, proto se KSČ snažila ihned po uchopení moci tento 

její vliv potlačit.
7
 Její snahou bylo vytvořit tzv. národní církev, jež bude zcela závislá 

na státu a izolovaná od církevních představitelů ve Vatikánu.
8
 

Jedním ze způsobů, kterým chtěla vládnoucí KSČ rozložit církev zevnitř, bylo 

tzv. obrodné hnutí katolíků, nazvané Katolická akce (dále jen KA). Jednalo se o útvar 

vytvořený KSČ, který měl vytvářet podmínky pro dohodu státu s církví a samotnou 

církev oslabit. Mezi její hlavní cíle patřilo mj. vyřešení poměrů mezi státem a církví 

v duchu soužití a spolupráce.
9
 Se vznikem KA bylo uloženo krajským výborům NF a 

KSČ organizovat sběr podpisů pod prohlášením KA.
10

 Podle oficiálních údajů se 

podařilo sehnat na 1 770 podpisů duchovních, biskupové ale KA odsoudili a účast 

kněžím v ní zakázali. Reakcí církevních představitelů byl pastýřský list nazvaný Hlas 

československých biskupů a ordinářů v hodině těžké zkoušky a Oběžník katolickému 

duchovenstvu a věřícímu lidu vydaný 15. června 1949. Tento list obsahoval výčet 

proticírkevních zásahů ze strany státu a tedy i vysvětlení, z jakých důvodů církev 

ukončila rozhovory s vládou.
11

 Oběžník měl být přečten v kostelích 19. června 1949. 

Státní moc se všemožně snažila zabránit doručení a přečtení pastýřských listů přímým 

zákazem jednotlivým duchovním od členů SNB.
12

  

Jedním z kněží, kteří i přes zákaz Oběžník přečetli, byl Jan Bula, kněz působící 

v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku, za nímž 19. června 1949 přišli na faru 

strážmistr SNB doprovázený předsedy MNV v Rokytnici a ONV v Třebíči a vyzvali 

                                                           
5
 STEHLÍK, Michal. Je vhodná doba se s nimi vypořádat… In. Paměť a dějiny 2008/01, s. 53. 

6
 ČAPKA, František – LUNEROVÁ, Jitka. 1948: Vítězný únor: cesta k převratu. 1. vyd. Brno: CPress, 

2012, s. 126. 
7
 Totalita.cz, Perzekuce církví a náboženských organizací, http://www.totalita.cz/cirkev/cir.php (stav ke 

dni 29. 1. 2013).  
8
 KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1993, s. 

13 – 18.  
9
 Tamtéž, s. 76 – 85. 

10
 RŮŽIČKA, Jan. Život Jana Buly. In: Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo: sborník z konference 

k 90. výročí narození kněze Jana Buly. Brno: Biskupství brněnské, 2010, s. 65.   
11

 KAPLAN, Karel: Stát a církev…, s. 76 – 85 
12

 RÁZEK, Adolf. Úloha kněží v akci „Pavel“. In: Věřím…, s. 32.   

http://www.totalita.cz/cirkev/cir.php
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jej, aby Oběžník na mši nečetl.
13

 Jan Bula se však rozhodl jej na ranní mši přečíst a 

navíc doplnit vlastním komentářem.
14

 Za toto přečtení byl potrestán ONV v Třebíči 

pokutou 4 500 Kčs, za komentář k Oběžníku na něj bylo podáno trestní oznámení. Za 

týden po záležitosti s Oběžníkem byl čten pastýřský list Hlas biskupů a ordinářů. 

Tento list byl již čten většinou kněží, jelikož již nebyli varováni komunistickými 

funkcionáři. Při této situaci však byli kněží sledováni přímo při mši.
15

 Jeden z těchto 

informátorů následně podal o mši v Rokytnici následující zprávu: „(…) Když četl 

kaplan evangelium, tak mu nebylo rozumět, ale jak četl list, řval jako tygr, že to 

muselo být slyšet z kostela ven.“
16

 Bula byl odsouzen k měsíčnímu nepodmíněnému 

trestu, avšak jeho stíhání bylo zastaveno v říjnu 1949 milostí prezidenta Gottwalda, 

což mělo navenek signalizovat vstřícný postoj komunistů, kteří si přejí dohodu 

s církví.
17

 Jméno P. Jana Buly se o necelé dva roky později objevilo společně s dalšími 

dvěma faráři Václavem Drbolou z Babic a Františkem Pařilem z Horního Újezdu na 

seznamu obžalovaných a později popravených kněží v souvislosti s případem Babice. 

Této akci ale předcházely další proticírkevní zásahy ze strany vlády, které postihly 

kněží či řeholníky na Vysočině.  

První událostí, jež předznamenala budoucí procesy, ve kterých zastávali hlavní 

roli zrádců a špionů kněží, se odehrála 11. prosince 1949 v obci Číhošť, kde se 

několikrát během bohoslužby při kázání faráře Josefa Toufara vychýlil křížek u 

hlavního oltáře.  Zpráva o tzv. číhošťském zázraku se rychle začala šířit po kraji. Dne 

28. ledna 1950 byl Toufar zatčen a odvezen do jihlavské věznice StB v Hluboké ulici. 

Následujícího dne byl převezen do věznice ve Valdicích u Jičína. Zde byl krutými 

výslechovými metodami donucen k „přiznání“, že pohyb křížku inicioval on sám.
18

 

Toufarovo přiznání mělo později sloužit k vytvoření „monstrprocesu“, ve kterém měla 

být církev napojená na Vatikán představena jako nepřátelská instituce.
19

 P. Josef 

Toufar však 25. února 1950 následkem krutého mučení zemřel.
20

 

                                                           
13

 Moravský zemský archiv (dále jen MZA), fond (dále jen f.) G 658 Národní fronta – krajský výbor 

Jihlava (dále jen NF Jihlava), karton (dále jen k.) 112, inventární číslo (dále jen inv. č.) 360, protokol 

sepsaný s Janem Bulou na ONV v Třebíči ze dne 24. 6. 1949, fol. 464 – 465.  
14

 RŮŽIČKA, Jan. Život Jana Buly. In: Věřím…, s. 66 - 67. 
15

 Tamtéž, s. 67. 
16

 MZA, f. G658 NF Jihlava, k. 112, inv. č. 361, fol. 687.  
17

 RŮŽIČKA, Jan. Život Jana Buly. In: Věřím…, s. 67 – 68. 
18

 HERZÁN, Martin. Jihlava ve spárech StB. 1. vyd. Jihlava: Jiří Vybíhal, 2011, s. 83.  
19

 PISKOVÁ, Renata. Likvidace církve. In: JAKUBÍČKOVÁ, Alena. Komunismu na Vysočině, 1. vyd. 

Jihlava: Parolaart, 2001, s. 43. 
20

 VAŠKO, Václav. Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. 1. 

vyd. Praha: Zvon, 1990, s. 126. 
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Nedlouho poté, 15. března 1950, začalo předem připravované zatýkání 

představitelů řádů. Následný proces s těmito řeholníky měl kompromitovat církevní 

řády a připravit tak podmínky pro jejich likvidaci. Z Jihlavského kraje se tato 

skutečnost týkala opata kláštera v Želivi Bohumila Víta Tajovského a opata kláštera 

v Nové Říši Augustina Antonína Machalky. Před Státním soudem, jenž začal 31. 

března 1950, Machalka s Tajovským doznali, že se podíleli na zosnování tzv. 

číhošťského zázraku, který měl být organizovaný Vatikánem a zaměřen proti 

vládnoucímu režimu. Dále jim přitížilo, že v klášterech byly objeveny zbraně, které 

však nastrčila jako chybějící důkaz sama StB.
21

 V Nové Říši byla objevena i skrýš se 

zlatými a stříbrnými bohoslužebnými předměty, které opat Machalka skutečně ukryl 

z obav před rozkradením. Rozsudkem Státního soudu ze 4. dubna 1950 byl Augustin 

Machalka odsouzen na 25 let těžkého žaláře, Vít Tajovský na 20 let.
22

 

Následně přistoupila KSČ k dalšímu kroku v likvidaci řeholních řádů.
23

 

Generální tajemník KSČ Rudolf Slánský vydal pokyn krajským sekretariátům strany 

k provedení tzv. akce „K“. Během dubna byli řeholníci přemístěni do centralizačních 

klášterů Broumov, Želiv, Osek, Česká Kamenice, Podolinec a další. Tato akce se 

týkala pouze mužských klášterů. Československá tisková kancelář přinesla 18. dubna 

1950 zprávu o tom, že v klášterech byli ukrýváni agenti, vyzvědači a vrahové a byla 

zde odhalena skladiště zbraní a vysílacích stanic.
24

 Do centralizačních klášterů bylo 

přemístěno celkem 2 376 mnichů.
25

 Přemístění řeholnic postihlo v první etapě 289 

řádových sester, v druhé etapě, která probíhala od 28. srpna do 28. září, bylo 

internováno již 4 073 řeholnice. Klášter v Nové Říši se stal jedním z internačních 

center pro ženské řeholnice, kam jich bylo přemístěno 61.
26

   

S Jihlavským krajem primárně souvisí tzv. případ Babice. Dne 2. července 1951 

v Babicích na Třebíčsku zavraždila skupina vedená údajným agentem americké tajné 

služby CIC Ladislavem Malým tři funkcionáře MNV. Následovala vlna zatýkání, 

která vyvrcholila jihlavským monstrprocesem z července 1951, kde bylo odsouzeno 

k smrti sedm obžalovaných, mezi nimi i dva katoličtí kněží – P. Václav Drbola a P. 

                                                           
21

 VAŠKO, Václav. Neumlčená…, s. 134 – 140.  
22

 PISKOVÁ, Renata. Likvidace církve. In: JAKUBÍČKOVÁ, Alena. Komunismus…, s. 44 – 45.  
23

 K únoru 1948 působilo na území ČSR 61 řeholních řádů – 25 mužských a 36 ženských s přibližně 15 

200 členy, 3 000 mužů, 12 200 žen. (VAŠKO, Václav. Neumlčená…, s. 150).  
24

 Tamtéž, s. 150 – 152.  
25

 Totalita.cz, Vlastní provedení akce „K“, http://www.totalita.cz/cirkev/cir_05.php (stav ke dni 19. 1. 

2013).  
26

 PISKOVÁ, Renata. Likvidace církve. In: JAKUBÍČKOVÁ, Alena. Komunismus…, s. 50.  

http://www.totalita.cz/cirkev/cir_05.php
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František Pařil. V  následujícím procesu 
27

 z listopadu 1951, jenž se konal v Třebíči, 

byl k trestu smrti odsouzen P. Jan Bula. Dodnes není známo, zda celá akce byla dílem 

provokace StB, nebo se jednalo o spontánní jednání Ladislava Malého.
28

 Velmi 

podezřelé však je, že téměř každý, kdo přišel s údajným agentem Malým do styku, byl 

dříve či později zatčen StB.
29

 Toto je i případ výše zmíněného faráře Jana Buly, 

kterého navštívil bývalý spolužák z gymnázia Malý, požádal jej o nocleh a sdělil mu 

smyšlenou historku, že má za úkol osvobodit z internace
30

 arcibiskupa Josefa Berana a 

převézt jej přes hranice. Arcibiskup měl údajně přání se před riskantním přechodem 

nechat vyzpovídat. P. Bula neodmítnul a s Malým se dohodl, že arcibiskupa, který měl 

dle Malého historky přebývat v obci Bransouze na Jihlavsku, navštíví. Poté, co 

plánovaná návštěva u arcibiskupa byla několikrát odložena a sám Malý přišel za ním 

na faru mnohdy opilý a ozbrojen, rozhodl se Bula, že s ním přeruší styky. Dne 30. 

dubna 1951 byl zatčen. Záminkou se stala bezvýznamná zastrašovací akce v nedaleké 

obci Heraltice, kde Malý se svým společníkem přepadl 24. dubna 1951 funkcionáře 

KSČ. 

Jan Bula byl tedy zatčen více než dva měsíce před vraždami v Babicích. Za tu 

dobu s ním bylo provedeno několik výslechů, jichž se účastnil i ministr informací 

Václav Kopecký. Zlom ve vyšetřování nastal po útoku v Babicích 2. července 1951, 

který jeho strůjce Ladislav Malý nepřežil. Bula byl mj. obžalován, že Malému poskytl 

nocleh, stravu a že jej neudal bezpečnostním orgánům, čímž dopustil, že Malý mohl 

zinscenovat vraždu v Babicích. Na základě vykonstruovaných obvinění byl Jan Bula 

pro zločin velezrady odsouzen k trestu smrti a 20. května 1952 v pět hodin ráno 

v Jihlavě popraven.
31

 Další dva kněží, Václav Drbola a František Pařil, byli za trestný 

čin velezrady popraveni již 3. srpna 1951. Oba se ve skutečnosti „provinili“ tím, že 

poskytli nocleh Malému a dalším lidem.
32

 Mezi věřícími občany vyvolalo zatčení a 

následné přiznání kněží obrovské zděšení. Tento šok dokumentovala zpráva 

                                                           
27

 Viz HERBRYCH, Josef. Likvidace údajné protistátní skupiny v Rokytnici nad Rokytnou v souvislosti 

s případem Babice, Brno: PedF MU, 2011, 79 s. (Bakalářská práce). 
28

 Vilém Hejl se v knize Zpráva o organizovaném násilí domnívá, že údajný západní agent Malý mohl 

být ve službách StB. „Jeden z největších teroristických procesů padesátých let, známý jako „babický 

případ“, byl zcela zřejmě výsledkem provokace.“ (HEJL, Vilém. Zpráva o organizovaném násilí. 1. 

vyd. Praha: Univerzum, 1990, s. 110).  
29

 Viz NAVARA, Luděk - KASÁČEK, Miroslav. Mlynáři od Babic. 1. vyd. Host, 2008, 333 s. 
30

 Arcibiskup Beran byl od roku 1951 internován v lesní vile u Roželova v okrese Blatná, poté v 

Růžodolu u Liberce, kde strávil dva roky, následně putoval do Myštěvsi u Nového Bydžova a nakonec 

strávil posledních šest let internace v Paběnicích u Čáslavi. (VAŠKO, Václav: Neumlčená…, s. 175 – 

176).  
31

 Tamtéž, s. 68 – 75.  
32

 RÁZEK, Adolf. Úloha kněží v akci „Pavel“. In: Věřím…, s. 46 – 53. 
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moravskobudějovického církevního tajemníka, jenž v souvislosti s P. Drbolou, o 

kterém píše, že byl ve spojení s „najatými imperialistickými vrahy“, zmiňuje: „(…) 

Tato skutečnost působí mezi věřícími jako bomba.“
33

 Případ Babice využila KSČ 

k tomu, aby ukázala veřejnosti „protistátní zaměření“ církve a zároveň demonstrovala 

sílu režimu.
34

 

 

 

  

                                                           
33

 STEHLÍK, Michal: „Je vhodná doba se s nimi vypořádat…“ In: Paměť a dějiny 1/2008, s. 57. 
34

 STEHLÍK, Michal. Jan Bula versus systém. Církevní tajemníci Jihlavského kraje. In: Věřím…, s. 27 - 

28. 
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2. Život Jana Dokulila do r. 1950 

Jan Dokulil se narodil 13. července 1910 v Mastníku u Třebíče jako nejmladší ze 

tří sourozenců.
35

 V nedaleké Třebíči studoval gymnázium, které ukončil v roce 1929. 

Svá vysokoškolská studia zahájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studiem 

českého a anglického jazyka, kterého po dvou semestrech zanechal a rozhodl se 

studovat teologii.
36

 

Teologii studoval Dokulil v Brně od roku 1930,  dne 5. července 1935 byl 

vysvěcen na kněze. Poté působil jako kooperátor v Protivanově, v Třebíči u sv. 

Prokopa, v Měříně a od 1. července 1937 začal působit v Uhřínově u Velkého 

Meziříčí. Zde se zasloužil o postavení nové farní budovy, která byla zbudována 

v letech 1940-1941.
37

 Stará fara byla totiž vlhká a nevhodná k obývání, Dokulilovi se 

podařilo z milodarů a sbírek nastřádat peníze na novou budovu. Účel stavby byl kromě 

jiného ten, že tu bylo možno zaměstnat dělníky, kteří tak nemuseli nastoupit na nucené 

práce do Říše. Stanislav Jelínek v dokumentárním pořadu Abeceda komunistických 

zločinů vzpomíná: „(…) oni mu vytýkali, že si postavil za doby Hitlera za války novou 

faru. Přitom tím právě zachránil spoustu lidí, kteří mohli být zaměstnáni v pracovním 

poměru a nemuseli do reichu.“
38

 Jak píše Radovan Zejda v pojednání o Dokulilovi 

v knize Osobnosti Třebíčska: „Přesto tím a dalšími svými nekompromisními postoji 

vzbudil u některých lidí nelibost, která vyústila v jeho udání Gestapu, rozbíjení oken a 

další nepříjemnosti.“
39

  

V době okupace pomáhal Dokulil ukrývat manželku generála Ludvíka Svobody 

Irenu a jejich dceru Zoe. Po atentátu na Heydricha v době tzv. heydrichiády riskoval 

život tím, že utajil příbuzné parašutisty Jana Kubiše, kteří žili v jeho farnosti.
40

 

Po únorovém převratu se P. Jan Dokulil dostal na seznam nežádoucích kněží, 

kteří měli být zbaveni kněžské funkce či zlikvidováni.
41

 Již ve zprávě o duchovenstvu 

okresu velkomeziříčského z 26. dubna 1948 je uvedeno: „MAV NF v Uhřínově a MNV 

                                                           
35

 ZEJDA R., et al. Osobnosti Třebíčska. 1. vyd. Třebíč: Akcent, 2000, s. 35. 
36

 DOKULIL, Jan. Loučení (Vzpomínky na mládí). 1. vyd. Brno: Salve Regina, 1995, s. 49. 
37

 Rešerše poskytnutá Diecézním archivem Biskupství brněnského.  
38

 Cyklus „Abeceda komunistických zločinů“ (25/26) - Zatýkání, Česká televize, televizní studio 

Ostrava: 2001, stopáž: 13 minut. 
39

 ZEJDA R., et al. Osobnosti Třebíčska…, s. 35. 
40

 DOKULIL, Jan. Verše z pozůstalosti. Brno: Salve Regina, 1994, s. 37. 
41

 ZEJDA, R., et al.  Osobnosti Třebíčska…, s. 35. 
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jako i občané žádají jeho přeložení pro svůj štvavý postoj proti lidově-demokratickému 

zřízení.“
42

 

V jednom z hlášení o činnosti faráře Dokulila je uvedeno, že jezdí po okolních 

vesnicích a „narušuje vývoj vesnice k socialismu“. Dokulil měl v této době údajně 

nabádat rolníky, aby neplnili dodávky a nenavštěvovali schůze, které jsou svolávány 

za účelem ustavení JZD. Dokulil to údajně prováděl tak, že v kostele kázal o různých 

zjeveních. Směšně působí sdělení, že tato kázání prý zanechala na věřící velký vliv 

v tom směru, že „velká část žen i mládeže se bojí po setmění ve večerních hodinách 

vycházeti z domova, což má vliv na různé schůze“. Důležité je, že závěrem tohoto 

hlášení je poprvé zmíněno podezření, že Dokulil provádí jakousi blíže neurčenou 

„ilegální činnost“. Pisatel zde také nepřímo zdůvodnil, proč by bylo třeba, aby byl 

farář z Uhřínova přeložen: „(…) je otevřeným nepřítelem lidově demokratického 

zřízení, má velký vliv mezi věřícími (…), což má za následek, že v Uhřínově a okolních 

vesnicích není možno dosud JZD založit.“
43

 

  

                                                           
42

 MZA, f. G 658 NF Jihlava, k. 112, inv. č. 361, 26. 4. 1968, č. 433/3/Be. 
43

 Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Krajská správa ministerstva vnitra 

(dále jen KS MV) Jihlava, V – 1558 Brno, agenturně pátrací svazek, hlášení útvaru 701-A ze dne 1. 6. 

1950, fol. 6 - 7.  
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3. Zatčen nadvakrát 

Dne 18. července 1950 přišel z KV StB v Jihlavě dálnopis se souhlasem 

k „realisaci“ faráře Dokulila z Uhřínova. Farář měl být ihned zatčen a následně 

umístěn do internačního střediska kláštera Želiv.
44

 

Dne 20. července přijel Dokulil na návštěvu za bratrem do Mastníku a za svým 

přítelem Bohumilem Němcem
45

, který vzpomínal, že mu Dokulil sdělil své obavy 

z brzkého zatčení, protože měl ve farnosti lidi, kteří o to v té době usilovali.
46

   

Zatčení mělo proběhnout dne 24. července 1950 ve 20.45 hodin. Dokulil se ale 

na tuto situaci dlouho připravoval, byl totiž varován uhřínovským okrskářem SNB. 

Farní hospodyni Boženě Vaníčkové se podařilo příslušníky StB zdržet, ti jí však po 

chvíli sdělili, že jsou z StB a zahájili okamžitě domovní prohlídku. Faráře Dokulila ale 

nikde nenašli, začali tak ihned vyslýchat Boženu Vaníčkovou. 

Vaníčková po několika hodinách výslechu řekla, že ve věci útěku faráře 

Dokulila byl plně obeznámen také farář Vincenc Vlach z Vémyslic. „Tento po 

dlouhotrvajícím výslechu doznal mnoho závažných věcí, které ztěžují další náš postup 

při pátrání po faráři Dokulilovi.“
47

 StB se tak dozvěděla, že útěk byl akcí dlouho 

připravovanou a promyšlenou, kdy Dokulil vybudoval síť spolupracovníků, kteří by 

mu v případě nouze mohli pomoci. „Utekl ve spodním prádle“, sdělil Dokulilův 

synovec Karel Dokulil v rozhovoru pro deník Mladá fronta.
48

 Již 25. července 1950 

bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Dokulil je zde popsán jako člověk asi 180 cm 

vysoký, silnější postavy, kulatého obličeje, světle kaštanových vlasů, jenž občas nosí 

brýle a při chůzi se naklání na obě strany.
49

 

Celé podezřelé území bylo obsazeno důvěrníky StB. V jedné ze zpráv, kterou 

důvěrník s krycím jménem „Slezáček“ podal 10. října 1950, vyjádřil po rozhovoru 

s rolníkem Doležalem domněnku, že jakýsi farář (není zde přímo uvedeno, že se jedná 

                                                           
44

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, agenturně pátrací svazek, dálnopis ze dne 18. 7.1950, fol. 8. 
45

 Bohumil Němec byl roku 1951 zatčen a odsouzen na 12 let kvůli provinění, že „vešel ve styk se 

západním agentem, aby sjednal ilegální přechod přes hranice pro osobu státu nepřátelskou – faráře 

Dokulila“. (MALÝ, František. Svědectví Bohumila Němce: rozhovor. Katolický týdeník. 31. 7. 1994, 

č. 31, s. 8). 
46

 Tamtéž. 
47

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, agenturně pátrací svazek, Dokulil Jan, farář – pátrání, fol. 

17. 
48

 Idnes.cz, Cyklus „Abeceda komunistických zločinů“ – Zatkla ho StB, po sedmi letech na útěku, 

http://zpravy.idnes.cz/abeceda-komunistickych-zlocinu-zatkla-ho-stb-po-sedmi-letech-na-uteku-12q-

/domaci.aspx?c=A090619_185247_domaci_jw (stav ke dni 30. 11. 2012). 
49

 Tamtéž, dálnopis čj.: A – 14295/50607 – 50 ze dne 25. 7. 1950, fol. 9. 

http://zpravy.idnes.cz/abeceda-komunistickych-zlocinu-zatkla-ho-stb-po-sedmi-letech-na-uteku-12q-/domaci.aspx?c=A090619_185247_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/abeceda-komunistickych-zlocinu-zatkla-ho-stb-po-sedmi-letech-na-uteku-12q-/domaci.aspx?c=A090619_185247_domaci_jw
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o Dokulila), se skrývá na samotě u vesnice Střížov. Jako další body, které je třeba 

uskutečnit, se ve zprávě píše: „Pokus o převedení faráře (snad Dokulila z Uhřínova) 

přes státní hranice do Rakouska s naším vědomím.“
 50

 StB potřebovala Dokulila 

vyprovokovat k akci, při níž by mohl být dopaden. V roce 1994 Bohumil Němec 

v rozhovoru pro Katolický týdenník vzpomínal na Dokulilovo tvrzení, že v prvních 

letech ukrývání přejížděl v zimě z jednoho úkrytu do druhého, když potkal hlídku StB, 

která jej nechala bez povšimnutí jet dál. Podle Dokulila čekala na to, až se dopustí 

nějaké činnosti, která jim dá vhodnou záminku jej zatknout.
51

 O Dokulila se ostatně 

v roce 1951 nápadně zajímal údajný agent CIC Ladislav Malý, který je zodpovědný za 

vraždy v Babicích z roku 1951. Za každou cenu chtěl vědět, kde se skrývá a chtěl jej 

převést přes hranice.
52

  

Jan Dokulil z důvodu, aby co nejvíce ztížil pátrání po své osobě, často měnil 

působiště. Dva roky byl u Jana Poula v Geršově, následně u Josefa Vochiána 

v Horních Radslavicích, u Stanislava Tvarůžka ve Vozratíně, poté u Františka 

Dvořáka a Josefa Musila ve Střížově, u Josefa Doležala v Doubkově a od roku 1953 

přebýval u Josefa Jelínka v Kamenici.
53

 

Dne 8. listopadu 1955 je u KS MV v Jihlavě založen pátrací svazek na Jana 

Dokulila. Ve zdůvodnění založení svazku je Dokulilovi vytčeno, že v roce 1949 

nepodepsal KA se slovy, že slíbil věrnost biskupům, dále že navštěvoval rolníky a 

nabádal je, aby nevstupovali do vznikajících JZD a aby neplnili dodávky.
54

 Dne 25. 

června 1956 vydala KS MV v Jihlavě zprávu, kde byl Dokulil již označován jako 

fanatický stoupenec Vatikánu a nepřítel revolučního hnutí. Již do této zprávy jsou 

zakomponovány pasáže z protokolů odsouzených nekomunistických spisovatelů
55

 

z roku 1952 o tom, že se Dokulil roku 1949 zúčastnil dvou schůzek, na kterých měla 

                                                           
50

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, agenturně pátrací svazek, list č. 24/50 ze dne 12. 10. 1950., 

fol. 18 -19.  
51

 MALÝ, František. Svědectví Bohumila Němce: rozhovor. Katolický týdeník. 31. 7. 1994, č. 31, s. 8. 
52

 NAVARA, Luděk - KASÁČEK, Miroslav. Mlynáři… s. 246.  
53

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, osobní vyšetřovací svazek, protokol o výpovědi ze dne 12. 

9. 1957, s. 1-6, fol. 58 - 63. 
54

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, agenturně pátrací svazek, založení pátracího svazku, fol. 3. 
55

 Proces s katolicky orientovanými spisovateli se konal v dubnu roku 1952. Žaloba i zdůvodnění 

rozsudků operovaly s údajným napojením obžalovaných s tzv. Zelenou internacionálou – mezinárodní 

organizací zemědělských stran. Mezi spisovateli a intelektuály byli např. Jan Zahradníček, František 

Křelina, Zdeněk Kalista, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl, Bedřich Fučík a další. V roce 1966 a 1967 

Nejvyšší soud zprostil obžalované žaloby v plném rozsahu a případ uzavřel jako „případ uměle 

vytvořené trestné činnosti.“ (KAPLAN, Karel; PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické 

procesy v Československu, 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 158 – 160.).  
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být založena ilegální Křesťanskodemokratická strana (dále jen KDS) a Dokulilovi 

mělo být po chystaném převratu přislíbeno místo duchovního vedoucího rozhlasu.  

Na případ byl napojen agent „Havlík.“ Tomu dne 26. prosince 1955 matka 

lékaře z Polné Drlíková sdělila, že se Dokulil skrývá u Jelínkové v Kamenici.
56

 Agent 

měl s Drlíkovou 28. února 1956 další rozhovor, ve kterém mu žena řekla vše důležité 

o Dokulilově úkrytu, např., že farář má k dispozici malou světnici a ven vychází pouze 

večer na dvůr. Na základě tohoto bylo přistoupeno k sledování osob, kterými byli 

krejčí Josef Jelínek s manželkou a synem Stanislavem. K tomuto účelu byl získán i 

plánek domu Jelínkových č. p. 168
57

 a dva příslušníci obsadili sousední objekt.
58

  

V době svého skrývání v Kamenici onemocněl Dokulil tuberkulózou. Byl 

k němu tajně přivolán MUDr. Josef Dvořák
59

, který diagnostikoval kostní tuberkulózu. 

Aby byl zachráněn Dokulilův život, museli rychle opatřit streptomycin, který mu 

nakonec sehnala Alžběta Vaňková, jež pracovala jako zdravotní sestra v třebíčské 

nemocnici. V rozhovoru pro deník Mladá fronta Stanislav Jelínek vzpomíná: 

„Vypadalo to opravdu, že umře. Byl tehdy vyrovnaný se svým osudem. Nemluvil.“  

Údajně již měli připravené místo, kde mu v nejhorším případě vykopou tajný hrob.
60

  

Dne 6. září 1957 přistoupil 3. odbor KS MV v Jihlavě k zatčení faráře Dokulila a 

byla provedena domovní prohlídka v domě Josefa Jelínka v Kamenici u Jihlavy. StB 

šla najisto, věděla totiž, že se v domě nachází Jan Dokulil. Dle protokolu o provedení 

domovní prohlídky se po příchodu příslušníci StB nejprve otázali Stanislava Jelínka, 

koho ukrývá v domě svých rodičů. Ten odpověděl, že nikoho neukrývá a následně 

dodal: „Běžte si jej nalézti sami!“ Poté byla provedena domovní prohlídka, jejíž 

výsledek byl ten, že jí „byli přítomni“ kromě Stanislava Jelínka také hledaný Jan 

Dokulil.
61

  

                                                           
56

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, agenturně pátrací svazek, zpráva ze dne 25. června 1956, s. 

3, fol. 51. 
57

 Tamtéž, s. 4, fol. 52.  
58

Podle St. Jelínka sledující čekali, až získají nějaký kompromitující materiál, ale jak sám Jelínek říká, 

ničeho se nedočkali, protože v tomto případě šlo o „pouhou záchranu lidského života“. Cyklus 

„Abeceda komunistických zločinů“ (25/26) - Zatýkání, Česká televize, televizní studio Ostrava: 2001, 

stopáž: 13 minut. 
59

 MUDr. Josef Dvořák byl na základě výpovědi Jelínkových a Dokulila zatčen 25. 9. 1957.  
60

 Idnes.cz, Cyklus „Abeceda komunistických zločinů“ – Zatkla ho StB, po sedmi letech na útěku, 

http://zpravy.idnes.cz/abeceda-komunistickych-zlocinu-zatkla-ho-stb-po-sedmi-letech-na-uteku-12q-

/domaci.aspx?c=A090619_185247_domaci_jw (stav ke dni 30. 11. 2012). 
61

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, osobní vyšetřovací svazek č. 82 proti Janu Dokulilovi, 

protokol o provedení domovní prohlídky ze dne 5. 9. 1957, fol. 7.  

http://zpravy.idnes.cz/abeceda-komunistickych-zlocinu-zatkla-ho-stb-po-sedmi-letech-na-uteku-12q-/domaci.aspx?c=A090619_185247_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/abeceda-komunistickych-zlocinu-zatkla-ho-stb-po-sedmi-letech-na-uteku-12q-/domaci.aspx?c=A090619_185247_domaci_jw
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4. Vyšetřování  

Vyšetřování začínalo nejčastěji intenzivním náporem, při kterém šlo o naprosté 

zlomení vyšetřovaného, který jim následně podepíše vše, co budou vyšetřovatelé chtít. 

Je doloženo mnoho metod fyzického a psychického násilí, jež bylo běžně při výsleších 

praktikováno. Vězeň měl například zakázáno sedět a musel celé hodiny chodit, 

vězňům byly drceny prsty, byli mučeni zákazem spát, bitím na různé části těla apod.
62

  

Vyšetřování bylo zahájeno již s datem 5. září 1957 a obviněním Dokulila podle 

§ 78 odst. 2. písm. a/tr. z. pro trestný čin velezrady, že se spolčil roku 1949 

s katolickými spisovateli Zahradníčkem, Fučíkem a dalšími za účelem vytvoření 

„ilegální“ KDS, která měla předcházet zvratu lidově demokratického zřízení v ČSR. 

Jako vyšetřovatel byl ustanoven ppor. Miroslav Kasis.
63

 Následně byl Dokulil vzat do 

vazby. V komunistickém režimu se vazba stala nástrojem nesmírného nátlaku na 

vyšetřovaného.
64

 Režim byl vězňům dále ztěžován různými zákazy, častým nočním 

buzením, či malými porcemi jídla.
65

 

Metody a systém vyšetřování StB postupně rozšiřovala o praktiky, které jim 

doporučili sovětští poradci. Jedna z „novinek“, co zavedli, byl tzv. otázkový protokol. 

Ten byl specifický konkrétními otázkami, které v podstatě předurčovaly odpověď, na 

niž navazovaly další otázky. Bylo tu potlačeno prakticky cokoli, co by mohlo vyznít 

na obhajobu vyslýchaného. Otázkové protokoly se staly významným nástrojem pro 

získávání falešných a vynucených přiznání.
66

 Výslechy se staly hlavním důkazem o 

protistátní činnosti zatčeného a byly brány jako nejdůležitější základ k usvědčení.
67

  

První výslechový protokol byl s Dokulilem sepsán 6. září odpoledne. Již zde 

bylo patrno, jaká bude hlavní linie vyšetřování. StB za pomocí vynucených falešných 

doznání svědků, kterými byli odsouzení katoličtí spisovatelé, potřebovala Dokulila 

obvinit z velezrady, které se měl dopustit ilegálními schůzkami za účelem vytvoření 

KDS.
68

  

                                                           
62

 HEJL, Vilém. Zpráva…, s. 151, 152 a 156. 
63

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, osobní vyšetřovací svazek č. 82 proti Janu Dokulilovi, 

usnesení č. j. A/8-0269/20-57 ze dne 5. 9. 1957, fol. 4.  
64

 HEJL, Vilém. Zpráva…, s. 165.  
65

 Dokulilův přítel a básník Jan Zahradníček např. vyprávěl, že dostávali ve vazbě tak málo jídla, že se 

jim „útroby svíjely bolestí“. (Tamtéž, s. 170).  
66

 KAPLAN, Karel - PALEČEK, Pavel. Komunistický režim…, s. 186.  
67

 KAPLAN, Karel. Nebezpečná Bezpečnost. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999, s. 141. 
68

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, osobní vyšetřovací svazek proti J. Dokulilovi č. 82, protokol 

o výslechu obviněného ze dne 6. 9. 1957, fol. 11 - 12.  
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V protokolu z 18. září 1957 stojí za zmínku výpověď Dokulila ohledně své 

nemoci. Původní diagnóza MUDr. Dvořáka zněla na revmatismus. Když však se stav 

pořád horšil, zjistil Dvořák, že se jedná o TBC krčního obratle a „rozhodl se, že 

provede punkci obscesu (oteklého krku), neboť nemoc je v kritickém stádiu a je 

smrtelného rázu“. Byla provedena zdárná „domácí“ operace. V únoru 1955 se 

Dokulilovi objevil nový absces, tentokrát na žebrech, který mu Dvořák propíchl a 

ošetřil.
69

  

Dne 25. září 1957 byla na okresním oddělení velkomeziříčské Veřejné 

bezpečnosti vypracována zpráva o Janu Dokulilovi a o jeho životě v Uhřínově, jež 

měla za úkol jej co nejvíce pomluvit. Ve zprávě mj. stojí, že se spisovatelem 

Zahradníčkem sepisovali štvavé pastýřské listy, že mezi dělníky a menšími zemědělci 

nebyl Dokulil oblíben, když proti těmto lidem a funkcionářům veřejně vystupoval, 

k čemuž používal i kostelní kázání. „Dokulil byl povahy panovačné a záludné, což 

vyjadřoval svým chováním při styku s lidmi. Svoji zálibu měl, jak bylo zjištěno, v psaní 

různých básniček a skladeb.“
70

  

Dne 20. listopadu 1957 byl s Dokulilem proveden ještě tzv. výslech na 

životopis.
71

 Zajímavé je, že tu poprvé Dokulil poukázal na svoji činnost za druhé 

světové války, kdy pomáhal ukrývat manželku a dceru generála Ludvíka Svobody a 

rovněž uvedl, že se mu podařilo v době heydrichiády zatajit Gestapu příbuzné Jana 

Kubiše, kteří měli být zlikvidováni. Závěrem ještě zmínil přátelství s básníkem 

Františkem Halasem, který byl za okupace v nebezpečí a několik dní se ukrýval na 

uhřínovské faře.
72

   

                                                           
69

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, osobní vyšetřovací svazek č. 82 proti Janu Dokulilovi, 

protokol ze dne 19. 9. 1957, s. 1 – 11, fol. 93 – 103. 
70

 Tamtéž, zpráva VB Velké Meziříčí č. j.: VB-01433/0157 ze dne 25. 9., fol. 17.  
71

 V tzv. výslechu na životopis vyšetřovaný líčil průběh svého života a vyšetřovatel v těchto údajích 

hledal stinná místa jeho minulosti, od nichž se pak odvíjel další plán výslechů. (Totalita.cz, Státní 

bezpečnost, systém výslechů a protokolů, http://www.totalita.cz/stb/stb_met_prot.php (stav ke dni 2. 

12. 2012).  
72

 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, osobní vyšetřovací svazek č. 82 proti Janu Dokulilovi, 

protokol o výpovědi ze dne 20. 11. 1957, fol. 136 – 138.  

http://www.totalita.cz/stb/stb_met_prot.php
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5. Obžaloba, hlavní líčení a věznění 

Dne 4. prosince 1957 podal krajský prokurátor na Jana Dokulila žalobu. 

Společně s ním byli obžalováni MUDr. Josef Dvořák a Marie Pruknerová, jež ze 

svého pracoviště v domově pro přestárlé v Tulešicích odcizila léky, které 

prostřednictvím Josefa Jelínka předala Janu Dokulilovi. 

Jan Dokulil byl obžalován za svoji údajnou činnost v KDS, když se měl 

zúčastnit ilegálních schůzek s katolickými spisovateli Kostohryzem, Fučíkem, 

Zahradníčkem, Renčem a dalšími, přičemž po převratu se měl Dokulil ujmout 

náboženského vysílání Československého rozhlasu. Dále se prý „projevoval i ve své 

funkci duchovního jako zarytý nepřítel lidově demokratického zřízení“. Obžaloba mu 

kladla za vinu, že nabádal soukromé zemědělce, aby nevstupovali do JZD, či že měl 

v kostele předčítat ilegální pastýřské listy s protistátním obsahem. Dále je v obžalobě 

zmiňován jeho útěk a pobyt na různých místech až do svého zatčení.  

MUDr. Dvořák byl obžalován z toho, že poskytl Dokulilovi lékařskou pomoc a 

vystavil lékařské předpisy na jméno Stanislava Jelínka, čímž mu pomohl zdarma 

k lékům. Obžaloba dále vypovídá, že obžalování se přiznali a „na svoji obhajobu 

neuvedli nic podstatného“.  

Jan Dokulil byl obžalován z velezrady podle § 78, MUDr. Dvořák z trestného 

činu porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175. Obžalobu uzavírá následující 

„přesvědčivé“ prohlášení: „Výsledky provedeného šetření jsou skutková zjištění plně 

prokázaná a obžaloba na všechny obviněné je podána právem.“
73

  

Hlavní líčení s Janem Dokulilem se konalo 28. prosince 1957 v budově 

krajského soudu v Jihlavě. Předsedou senátu byl Václav Volf, přítomen byl prokurátor 

dr. Vlastimil Kubita. V protokole o hlavním líčení, který je součástí vyšetřovacího 

spisu V – 1558 a není přesným stenografickým záznamem soudního jednání, ale 

zaznamenává scénář určený otázkovým protokolem, Jan Dokulil na úvod své části 

poznamenal: „Cítím se vinen. K některým bodům bych měl určité připomínky.“ Poté 

vypověděl, že přijel na návštěvu ke svému příteli Janu Zahradníčkovi, u nějž se 

dozvěděl, že druhý den má být schůzka s ostatními katolickými spisovateli. Josef 

Kostohryz údajně na oné schůzce pronesl, že brzy dojde diplomatickou cestou 

ke zvratu státního zřízení a k vytvoření nové křesťanské strany a tudíž mají být všichni 

                                                           
73

 Tamtéž, skupinový vyšetřovací svazek č. 107 proti Janu Dokulilovi a spol., žaloba ze dne 4. 12. 1957, 

s. 1 – 7, fol. 21 – 24.  
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připraveni „přijmout důležité funkce“. Dokulil dále popisoval, že se necítil členem 

jejich „ilegální“ organizace, protože „Kostohryz se postavil proti mé přítomnosti na 

schůzce. Šel jsem tam z důvodů literárních“, vypověděl. Poté soudu začal osvětlovat 

naučené okolnosti vzniku a činnost údajné ilegální KDS.  

Když vina z účasti na ilegálních schůzkách byla Dokulilem přiznána, mohl soud 

přikročit k méně závažným věcem. Dokulil soudu tvrdil, že pastýřské listy k němu 

chodily poštou a poslední pastýřský list, jenž se týkal politických věcí, nečetl, jelikož 

byl v té době zrovna na léčení v Karlových Varech. Zdůraznil také, že z Uhřínova 

uprchl pro osobní neshody s několika občany v této obci a že byl několikrát 

upozorňován, že bude zatčen.
74

 Poté se také bránil tvrzení, že rozlišoval lidi podle 

toho, ke které straně se hlásili. Jako důkaz uvádí, že sám ukrýval komunistického 

básníka Františka Halase, který dostal zprávu, že má být v souvislosti s Vladislavem 

Vančurou také zatčen, proto se uchýlil na uhřínovskou faru k Dokulilovi. Dokulil se 

dále obhajoval svým zatajením příbuzných atentátníka Jana Kubiše Gestapu. Rovněž 

odmítnul, že by jeho kázání měla protistátní charakter, na důkaz toho uvedl, že 

všechna kázání zůstala na faře a jsou tudíž k dispozici. 

Na dotaz předsedy senátu Dokulil vysvětloval podrobnosti své nemoci. Dvořák 

jej údajně navštívil u Jelínků přibližně šestkrát, o charakteru MUDr. Dvořáka 

vypovídá již to, že se vinen cítil pouze za to, že Dokulila nenahlásil, ale i přesto měl 

pochybnosti, zda by to někdy udělal: „Uvažoval jsem o tom, že bych ho měl ohlásit, 

ale nevěděl jsem nic positivního. Kdybych to býval řekl, byl bych pokládán za udavače 

a byl bych nemožný, kdyby se ukázalo, že nic neprovedl.“  

Pozoruhodná je výpověď Stanislava Jelínka, který vypovídal o tom, že s otcem 

věděli o Dokulilově činnosti v KDS. Na to Dokulil reagoval, že Josef Jelínek o KDS 

nevěděl. V této fázi Stanislav Jelínek řekl: „Při vyšetřování mi referent řekl, že Dokulil 

zakládal KDS a že ve vedlejší místnosti je otec, který to může dosvědčit. Ze strachu 

jsem to podepsal.(…) Nyní jsem tak vypovídal ze strachu, abych nebyl znovu zavřen.“ 

St. Jelínek tak před soudem naznačil, v jaké atmosféře se odehrávalo vyšetřování.  

Dokulil ještě soudu objasnil, že se nepřihlásil z obav, zda kvůli své nemoci snese 

věznění, ale jak dále zřejmě ze strachu vypověděl: „Nyní vidím, že jsem se mýlil. Ve 

věznici mi bylo umožněno léčení.“ O pár let později v roce 1967 při obnově svého 

procesu Dokulil popisoval věznění a výslechy a v jeho zápisech se mj. objevuje i 

                                                           
74

 O těchto neshodách vypovídal až v roce 1967 při obnovení procesu. 
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následující poznámka: „Příslušník převlečený za lékaře insultuje (Jděte si 

stěžovat!).“
75

 

Poté po závěrečné poradě vynesl soud následující rozsudek: Jana Dokulila uznal 

vinným z trestného činu velezrady podle § 78 odst. 1, 2 lit. a/ tr. z. a odsoudil jej  

podle § 78 k odnětí svobody na dobu 12 let, dále podle § 44 a 45 ke ztrátě občanských 

a čestných práv ještě po dobu 5 let po odpykání trestu. Dále podle § 47 Dokulilovi 

propadl celý majetek. MUDr. Dvořák, jenž Dokulilovy zachránil život, byl odsouzen 

pro trestný čin porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 na 3 roky a byl mu 

podle § 51 vysloven zákaz lékařské činnosti na 5 let.
 76

 

Rozsudek
77

 byl vynesen podle obžaloby bez výraznějších změn. Vynesením 

rozsudku byl Dokulil uznán vinným, že se účastnil ilegálních schůzek za účelem 

vytvoření „ilegální“ strany, která měla připravit zvrat politického systému v ČSR. 

Trest byl ještě odůvodněn tím, že kněz mezi lidmi rozvíjel nepřátelskou náladu a 

bránil socializaci vesnice. Dále prý „nabádal soukromé zemědělce, aby nevstupovali 

do JZD, v kostele předčítal věřícím pastýřské listy s protistátním obsahem a využíval 

každé příležitosti ve styku s věřícími k otevřeným a skrytým narážkám na lidově 

demokratické zřízení“.
78

  

Jan Dokulil prošel věznicemi ve Valdicích, Leopoldově a Mírově. O tom, co ve 

vězení musel strpět, existují jen kusé údaje. Několik informací se nabízí z poznámek 

Jana Dokulila k obnovení jeho procesu, které sepsal po propuštění z vězení a které 

jsou uložené ve spisu 1T 11/66. V těchto holých větách je možno se dočíst: 

„Diskriminován. Nikdy balíček, nikdy při návštěvě ovoce. Nikdy neprojednáno žádné 

odvolání.“
79

  

Dokulil měl štěstí, že díky svému útěku, kdy se dlouhých sedm let schovával 

před StB, unikl nejtvrdší vlně monstrprocesů a navíc se po smrti J. V. Stalina a 

Klementa Gottwalda v roce 1953 politickým vězňům dostalo poněkud lepšího 

zacházení než před rokem 1953.
80

 

                                                           
75

 MZA, f. C 136 Krajský soud Brno, k. 2645, sp. zn. 1T 11/66 Jan Dokulil, fol. 65. 
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 ABS, f. KS MV Jihlava, V – 1558 Brno, skupinový vyšetřovací svazek č. 107 proti Janu Dokulilovi a 
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procesu. fol. 65.  
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Ve věznicích bylo v této době uvězněno ohromné množství vzdělaných lidí, 

kteří mezi sebou tajně přednášeli, učili se jazyky či konali mše.
81

 Starší spisovatelé 

jako např. Jan Zahradníček či František Křelina učili své budoucí mladší kolegy 

literatuře a básnickému řemeslu. Jan Dokulil rovněž pomáhal v tomto oboru svým 

spoluvězňům. O jeho činnosti se dočítáme ze vzpomínek děkana Josefa Veselého:  „S 

kapucínem a básníkem Janem Jiřím Víchou (...) jsme ve vězení napsali řadu veršů a 

navzájem si je recitovali. Dokulilovi jsme byli vděční, že nám naše výtvory posuzoval. 

Učil jsem se u něho, byl to můj osobní kritik.“
82

 Ostatně až do smrti nebylo Dokulilovi 

povoleno oficiálně publikovat. Mimo to se podle jeho vlastního sdělení ztratilo, zřejmě 

během domovní prohlídky, pět knih v rukopise
83

, jež nebyly Dokulilovi vráceny ani 

v pozdějších letech po jeho rehabilitaci.
84

  

Na Dokulila se nevztahovaly amnestie prezidenta Novotného z roku 1960 a 

1962. Posledního ledna 1965 byl jeho mnohaletý trest ze zdravotních důvodů přerušen 

na zákrok západoněmecké pobočky Amnesty International.
85

 Dne 15. července 1965 

mu byl zbytek trestu z rozhodnutí prezidenta Novotného prominut.
86

 I s dobou 

strávenou ve vazbě si Dokulil odpykal celkem sedm roků, čtyři měsíce a 20 dnů
87

, 

ovšem bez započítání doby jeho ukrývání StB mezi léty 1950–1957. Poté pracoval 

jako knihovník v Západomoravském muzeu v Třebíči a v letech 1966–1967 jako 

archivář spotřebního družstva Jednota v Moravských Budějovicích.  
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6. Obnovení procesu 

Po propuštění z vězení se Dokulil začal „bít“ u rehabilitačního soudu v Brně za 

očištění svého jména a za obnovu procesu. V písemné žádosti o povolení obnovy 

procesu z 28. března 1966 podal námitku proti odůvodnění rozsudku z prosince 1957, 

které na dalších stranách svými argumenty vyvrací. Rozsudek rozdělil Dokulil do 

několika bodů, např.: 

1. Výpovědi svědků, že Dokulil byl na dvou schůzkách „ilegální“ KDS. 

2. Jako farář nabádal proti JZD. 

3. Varoval Julii Pospíšilovou, aby nevstupovali do KSČ. 

4. Bál se zatčení a skrýval se do r. 1957. 

5. Štval proti KSČ. 

V tomto velmi cenném svědectví nejprve zmiňuje způsob vyšetřování své kauzy: 

„Všechny formulace „Cítím se vinen“, „zapojil jsem se“, „ilegální skupina“ a 

podobně nejsou formulace moje. V administrativním řízení proti tomu jsem protestoval 

a odpíral jsem podpis. Ale když mi bylo hroženo: „Tak vám dáme jinou věc“, „Máme 

prostředky, abyste změkl“ a když na mne bylo působeno nejen morálně, ale i fysicky 

tak, že jsem ucítil, jak nesnesitelnou se stává vazba, ze strachu před krutými následky 

jsem podpisoval všechno a přiznával se ke všemu, co bylo po mně žádáno, ačkoliv to 

vůbec nebylo pravda.“
88

 

Poté se Dokulil vyjádřil k jednotlivým bodům. Krajskému soudu nastínil, že 

v případě údajných ilegálních schůzek se jednalo o pouhé návštěvy, kde se „o žádné 

straně, programu a zvratu nikdy nemluvilo“. Dále uvedl, že se i přes jeho protesty 

přepisovaly do jeho protokolů statě z protokolů Jana Zahradníčka, Bedřicha Fučíka a 

dalších.
89

 Následně vyvrátil obvinění, že by věřícím četl pastýřský list, jelikož 

v inkriminované době byl zrovna na léčení v Karlových Varech a také odmítl, že by 

Julii Pospíšilovou či kohokoli jiného odrazoval od vstupu do KSČ či JZD. Naopak dle 

svého tvrzení myšlenku JZD schvaloval.  

Velmi pozoruhodné je vyjádření k 5. bodu, kde objasňuje důvody svého útěku a 

ukrývání. Dokulil uvádí: „Skrýval jsem se proto, že mi hrozili nejtěžšími tresty domácí 

lidé, ale nikoli pro politické nějaké jednání, nýbrž pro osobní zaujetí, které proti mně 

měli někteří z občanů. Šlo o Jaroslava Pospíšila, hostinského v Uhřínově, že se mu 
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nepovedla taneční zábava v r. 1937 a přičetl nezdar mně. Pomstil se mi, až přišel čas. 

Výklad o mém ukrývání z důvodů politických a ilegálních je teprve dodatečně 

adaptovaný. Já sám o žádné ilegalitě nikdy nevěděl.“
90

 

Svoji obhajobu Krajskému soudu v Brně zakončil Dokulil tvrzením, že svědectví 

spoluobžalovaných bylo ovlivněno jejich vyšetřováním a nebyl rovněž proveden 

žádný usvědčující důkaz. Závěrem ještě dodal, že „doznání vynucené není usvědčující 

důkaz“.
91

 Jako důkaz svých obhajujících tvrzení přiložil Jan Dokulil k výše uvedené 

žádosti o obnovu procesu 14 příloh s výpověďmi svědků, kteří potvrzovali jím 

uvedené skutečnosti. 

Jednou z těchto příloh bylo svědectví Františka Součka z Horních Heřmanic o 

Dokulilově činnosti v době okupace, jež zní následovně: „(…) zachránil mnoho lidí 

před popravou. Za heydrichiády, když Gestapo odváželo příbuzné Kubišovy, kteří pak 

byli popraveni, farář Jan Dokulil jako matrikář s nasazením svého života zachránil 

rodinu naši Součkovou z Horních Heřmanic, rodinu Valíkovu z Benetic, rodinu 

Břízovu ze Stříteže a rodinu Liškovu z Pohořílek. Je mi známo, že zachránil před 

dopadením a smrtí i jiné lidi.“
92

  

Velice cenného svědectví se Dokulilovi dostalo od generála Ludvíka Svobody, 

který v příloze č. 13 z roku 1965 uvádí, jak Dokulil pomáhal za doby protektorátu 

ukrývat jeho ženu Irenu a dceru Zoe, když byly hledány Gestapem.
93

 Ludvík Svoboda 

pak 8. srpna 1967 sepsal nové svědectví, kde mj. je uvedeno: „(…) Jan Dokulil udílel 

pak rady a pokyny manželce ve zpovědnici v uhřínovském kostele, kde byl farářem. 

(…) těm, kdož manželku s dcerou schovávali, udílel morální a mravní podporu a 

ujišťoval je, že tím dělají velmi záslužnou práci pro záchranu jejich životů i pro vlast. 

Podotýkám, že všechna morální jistota a bezpečnost měla původ na faře a v kostele 

Jana Dokulila v Uhřínově. Zasloužil se tím nejen o záchranu mé manželky a dcery, ale 

také o to, že nepadly do rukou gestapa desítky, nejméně 40 – 50 osob účastněných na 

ukrývání členů mé rodiny (…).“
94

 

Veřejné zasedání o rozhodnutí povolení obnovy trestního řízení u Krajského 

soudu v Brně bylo na programu 20. července 1966. Předsedou senátu byl prom. 

právník Karel Dolíhal, prokurátorem dr. Rudolf Chmelař.  
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Na úvod počal soudu Jan Dokulil vysvětlovat důvod svého útěku a skrývání, 

protože rozsudek vycházel z přesvědčení, že se ukrýval z důvodů jistých protistátních 

činností. Tato jeho výpověď přináší svědectví o atmosféře v Uhřínově během 

inkriminované doby. Počátkem sporů se stal rok 1937, kdy se Dokulil nepohodl 

s hostinským Jaroslavem Pospíšilem. Ten na Silvestra se rozhodl uspořádat taneční 

zábavu. „Byl tehdy pátek a v prostředí, které bylo velmi silně nábožensky založeno, 

bylo podle tehdejších a tamních zvyků zcela vyloučeno konat taneční zábavu jednak 

v pátek a jednak před svátečním dnem“, vypovídal Dokulil. Ten poté promluvil 

z kazatelny proti pořádání taneční zábavy v tento den. Pospíšil údajně přislíbil podřídit 

zvyklostem farníků i Dokulilovým přáním. Na poslední chvíli ale zábavu přece jen 

uspořádal, ta se však nevyvedla a musela být nakonec odřeknuta, čímž hostinskému 

vznikla újma. „Tato okolnost se mně později silně nevyplácela“, zmínil Dokulil.
95

 

Během okupace přišlo na Dokulila udání, že přijímá od farníků „různý 

proviant“. Udání šlo nejprve zřejmě na Gestapo, ale čeští četníci jej zadrželi 

v Dokulilův prospěch. „Po osvobození jsem byl s obsahem udání seznámen a původce 

tohoto udání byl hostinský Pospíšil. Celou věc jsem mu odpustil a nevyvozoval jsem 

z toho proti němu žádné zásahy (…).“ Zmíněný hostinský se stal v roce 1948 

předsedou AV v Uhřínově a kolem Dokulila se začala utvářet štvavá atmosféra.
96

   

Senátu poté vysvětloval, jakým způsobem se mu podařilo zatajit příbuzné Jana 

Kubiše v době heydrichiády: „(…)byl jsem požádán, abych prověřil matriky a 

případné příbuzenstvo Kubišovo vyhledal a sepsal. Vědom si katastrofálních následků, 

jsem se splněním úkolu otálel, činil jsem záměrně a samozřejmě s negativním 

výsledkem dotazy na okolní farnosti, zda se tam Kubišovo příbuzenstvo nenachází, ač 

jsem předem věděl, že nutně musí dojít negativní zpráva. Tyto negativní zprávy jsem 

pak shrnul a předložil Gestapu, které patrně moji práci považovalo za dobrou, 

dokonce že jsem úkol provedl s určitou horlivostí, přičemž Gestapo přehlédlo, že jsem 

neuvedl výsledky šetření z  matriky naší farnosti. Tímto úskokem jsem zachránil 

příslušníky asi 3 rodin (…) Měl jsem svůj významný podíl na ukrývání manželky a 

dcery generála Svobody…“
97
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Poté jeho výpověď přešla již k událostem poválečným: „Viděla se ovšem na mne 

každá maličkost a využívala se proti mně,“
98

 pokračuje ve svém líčení. Směšně působí 

žaloba, která na něj byla podána na konzistoři, že svému psu Alíkovi, poté, co se 

ukázalo, že se jedná o fenu, začal říkat Alice. Dokulilovi se kladlo rovněž za vinu, že 

parlamentní volby v roce 1948 nebyly provedeny „manifestačně“, přičemž měl klást 

voličům na srdce, aby využili možnosti tajné volby. „V den voleb“, uvádí Dokulil, 

„jsem se jako volič zdržoval v předsíni volební místnosti, kam se dostavil nějaký 

funkcionář z ONV s tajemníkem, který mně přímo do tváře řekl, že jsem lotr.“ Dokulil 

dle svých slov viděl, že se kolem něj vytváří „ovzduší podezírání, určitých provokací a 

snahy o kompromitování“.
99

 Bylo tedy podle něj lidsky pochopitelné, že měl velký 

strach a obával se zatčení. 

Po válce byl rovněž jako člen Svazu spisovatelů pověřen patronací nad 

dačickým okresem.
100

 Bez udání důvodu byl však nařízením ONV ve Velkém Meziříčí 

této funkce zbaven,
101

 stejně jako mu byla odejmuta funkce školního inspektora, jehož 

náplní práce byl dohled nad výukou náboženství.
102

 Nebylo vyhověno ani jeho žádosti 

o přeložení na jinou farnost.  

Dále zdůraznil, že protokoly podepsal pod psychickým nátlakem. Jako příklad 

psychického nátlaku zmínil zkušenost z vyšetřování: „Vzpomínám si také, že jednou již 

v podvečer byl můj výslech zcela bez zvláštních důvodů přerušen a byl jsem vyveden 

na chodbu, kde právě odnášeli nějakého mrtvého. Nejsem si jist, zda to byla jen 

sehraná scéna nebo skutečnost, ovšem v každém případě je pochopitelné, taková 

příhoda na mne psychicky nutně musela zapůsobit.“
 103

 

Obnova procesu byla na základě usnesení Krajského soudu v Brně § 278 ods. 1. 

tr. ř. povolena, čímž byl skončen  pravomocný rozsudek bývalého Krajského soudu 

v Jihlavě ze dne 28. prosince 1957, čj. 1 T 19/57 – 189.
104

 Soud rovněž uznal, že nejen 

v Dokulilově případu, ale rovněž v procesu s  Prokůpkem a spol., ve kterém byli mj. 

souzeni i spisovatelé Fučík, Zahradníček, Křelina aj., „byly porušeny metody 
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vyšetřování, zejm. tím, že stylizace protokolů nevyjadřovala skutečné mínění 

vyslýchaných osob (…)“.
105

 

Hlavní líčení obnoveného procesu s Janem Dokulilem bylo stanoveno na 31. 

srpna 1967 v justičním paláci Krajského soudu v Brně. Jako svědkyně byla k soudu 

přizvána i manželka gen. Svobody Irena Svobodová.
106

 Předsedou senátu byl dr. Karel 

Dolíhal, prokurátorem dr. Oldřich Laštovica.   

Dokulil tu na úvod líčení ozřejmil, že jej obžaloba uvádí do spojitosti s lidmi, jež 

byli souzeni v rámci skupiny Prokůpek a spol. a kteří byli obžaloby zcela zproštěni. 

Z tohoto důvodu se tak nemohl ani on dopustit trestného činu, leda by měl nějaký 

pouze vlastní. „Ilegální schůzky“, jak je nazývá obžaloba, byly dle Dokulila pouhé 

návštěvy, na kterých spisovatelé debatovali o literatuře. K tomu, že schůzky označil 

při výslechu za ilegální, měl následující vysvětlení: „(…)poznal jsem, že jakákoliv 

obhajoba nebo vysvětlování je marné a proto jsem toho také zanechal.“ Dále uvedl, že 

si musel spoustu věcí vymýšlet, aby měl od vyšetřovatele pokoj. O drsných 

podmínkách ve vazbě dále vypověděl: „Potřeboval jsem ve vazbě velmi rychlou 

lékařskou pomoc a místo lékaře jsem se v lékařské místnosti setkal 

s vyšetřovatelem.“
107

 

Irena Svobodová před soudem zdůraznila Dokulilovy zásluhy z dob okupace, 

kdy pomáhal ukrývat ji a její dceru.
108

 Dalším ze svědků byl František Souček, jehož 

manželka byla sestřenicí Jana Kubiše. Ten s pláčem vypovídal, že Dokulilovým 

zatajením bylo zachráněno asi 22 lidí. Další ze svědků Vojtěch Pacal zase před 

soudem zdůraznil, že Dokulil nikdy nebrojil pro JZD, ba naopak v něm viděl 

„budoucnost zemědělství, budou-li tam pracovat poctiví lidé“.
109

 

Po poradě soudců byl Dokulil jednomyslně zproštěn podle § 226 písm. b/ tr. ř. 

obžaloby pro trestný čin velezrady podle § 78 ods. 1, 2 písm. a/ tr. zák. 1950. 
110

  

Dne 1. ledna 1968 byl Dokulil ustanoven administrátorem ve Svitávce a 

v Ústavu sociální péče ve Svitávce na Boskovicku.
111

 Zemřel 1. února 1974 

v boskovické nemocnici.
112
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Závěr 

Tato studie se zabývala perzekucí kněží na Vysočině po únoru 1948, primárně 

však politickým procesem s básníkem a knězem Janem Dokulilem.  

Životní osud Jana Dokulila je velmi pozoruhodný. Jednalo se o člověka velmi 

statečného a houževnatého. Obecně se vědělo, že Dokulil uprchl před zatčením a sedm 

let se ukrýval. Tato práce však přinesla vysvětlení, jaké k tomu měl důvody, jak 

probíhalo vyšetřování jeho případu, a poodkryla i jeho odbojovou činnost za okupace.  

Již jen díky svým zásluhám během druhé světové války, kdy se projevil nejen 

jako dobrý Čech, ale především jako dobrý člověk, by si Jan Dokulil zasloužil, aby se 

o něm veřejnost dozvěděla více informací, k čemuž ostatně tato práce může pomoci.  
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Resumé 

Studie se zabývá perzekucí kněží na Vysočině po únoru 1948, přičemž důraz je 

kladen na osobu básníka a kněze Jana Dokulila.  Tomu se v roce 1950 podařilo 

vyhnout zatčení a sedm let se skrýval, až byl nakonec roku 1957 zatčen a následně 

odsouzen k dvanácti letům vězení. Propuštěn byl až v roce 1965 a o dva roky 

později byl rehabilitován.  

Práce poukazuje na důvody, jež vedly Dokulila k útěku před zatčením, mapuje 

vyšetřování jeho případu i proces následné rehabilitace. Studie umožňuje nahlédnout 

rovněž do Dokulilovy činnosti v době okupace, kdy měl svoji zásluhu na ukrývání 

lidí pronásledovaných Gestapem.  


