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Nová publikace významného českého historika a pedagoga Františka Koloucha, 
životopisce biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého, která vyšla na začátku 
letošního roku v nakladatelství Academia, se zabývá internací českých biskupů 
římskokatolické církve mezi léty 1949 až 1968 ze strany komunistického režimu. 
Autor se ve svém díle zaměřuje zejména na životní osudy pražského arcibiskupa 
Josefa Berana, brněnského biskupa Karla Skoupého a českobudějovického biskupa 
Josefa Hloucha. Kromě krátkého prologu a epilogu je kniha rozdělena na tři hlavní 
části nazvané Pod dohledem, Utajené objekty a Podivná amnestie.

První kapitola, nazvaná Pod dohledem, zkoumá dění v jednotlivých arcidiecé‑
zích a diecézích po komunistickém puči z 25. února 1948 a analyzuje roli Státního 
úřadu pro věci církevní, zřízeného zákonem č. 217/1949 Sb., v pronásledování 
katolické církve na území Československé republiky. Autor v této části publikace 
podrobně líčí situaci, kdy byli v první fázi jednotliví čeští arcibiskupové a bis‑
kupové z vůle zločinného komunistického režimu fakticky uvězněni ve svých 
rezidencích a násilně izolováni od vnějšího světa, od svých rodin a od věřících ve 
svých diecézích. Opomíjena nejsou ani tajná biskupská svěcení, která v této době 
proběhla na základě mexických fakult.

Ve druhé části nazvané Utajené objekty se autor zabývá jednotlivými místy, 
kde byli nezákonně zadržováni arcibiskup Josef Beran a biskupové Josef Hlouch 
a Karel Skoupý poté, co byli nuceně transportováni z území jednotlivých diecézí, 
respektive arcidiecéze. Podrobně popsány jsou jednotlivé zadržovací objekty v Ro‑
želově, Kadani, Růžodole, Myštěvsi, Šebetově a Paběnicích, jakož i podrobnosti 
pobytu internovaných v těchto místech. Autor se zaměřuje především na internační 
objekt umístěný v areálu zámku v Myštěvsi u Nového Bydžova. Šlo o první místo, 
kde byli arcibiskup Beran a biskupové Skoupý a Hlouch zadržováni společně, 
přičemž spolu s nimi zde byl internován i rožňavský biskup Róbert Pobožný.
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V poslední části knihy s titulem Podivná amnestie autor líčí okolnosti nuceného 
odchodu arcibiskupa Berana z Československa a propuštění biskupů Skoupého 
a Hloucha z internace. Podrobně je popsáno diplomatické úsilí kardinála státního 
sekretáře Agostina Casaroliho, který se svým tlakem na československou vládu 
významně zasadil o propuštění zadržovaných. Autor v této kapitole rovněž upo‑
zorňuje na to, že i po skončení nucené internace byli biskupové Hlouch a Skou‑
pý nadále pronásledováni komunistickým režimem, který si vymínil, že se musí 
uchýlit do ústraní, mimo území své diecéze. Popisovány jsou rovněž další životní 
osudy litoměřického biskupa Štěpána Trochty a dalších nespravedlivě odsouzených 
v rámci vykonstruovaných monstrprocesů 50. let po jejich propuštění, přičemž 
autor jasně dokazuje, že ani po propuštění komunistická perzekuce těchto osob 
neustala. Publikace je pak zakončena krátkým epilogem, který pojednává o návratu 
biskupů Hloucha, Trochty a Skoupého do svých diecézí (až) v létě roku 1968.

Závěrem je třeba konstatovat, že publikace Františka Koloucha je přehledně 
členěna, přičemž vlastní text je hojně doplňován dobovými dokumenty, fotografie‑
mi a korespondencí, jakož i krátkými životopisy jednotlivých zmiňovaných osob. 
To ještě více umocňuje celkovou poutavost knihy. Publikaci Internace. Věznění 
a izolace českých biskupů římskokatolické církve v době komunistické totality, která 
odhaluje nové, méně známé informace, a dokazuje tak nezměrný rozsah zločinů, 
kterých se komunistický režim na katolické církvi dopustil, lze jednoznačně do‑
poručit všem zájemcům o danou problematiku.
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