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ÚVOD 

 

V roce 2004 probíhala ve františkánském klášteře v Praze výstava Historia 

Franciscana a na ní jsem se poprvé setkala s otcem Jáchymem. Už tehdy mě zaujala jeho fotka 

s komentářem P. Beneše OFM, z kterého vyplývaly pro mě dvě důležité informace. První 

ukazovala na to, že Jáchym je člověk, na kterého jsou krátké i státní orgány a nemá z nich 

strach. Druhou informací bylo, že jeho práce byla úspěšná. Z toho jsem usoudila, že bude 

dobré získat o něm co nejvíce informací, abych věděla, kudy může vést cesta k úspěchu na 

duchovním poli, anebo řečeno jinak: jak to ten Jáchym vlastně dělal, že jeho práce byla 

pozitivně přijata?  

Téma práce jsem si vybrala také proto, že dosud nebylo zpracované.  

Cílem této práce je přiblížit osobnost otce Jáchyma Bohumila Procházky OFM na 

základě dostupného materiálu a snažit se postihnout jeho práci vůči bližním a jeho dílo. 

Tento cíl obnáší systematické roztřídění současné písemné pozůstalosti po otci Jáchymovi, 

neboť dosud nebyla tříděna, a uložení na místě k tomu určeném v provinčním archivu v 

konventu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. Materiály, které jsou 

v současnosti k dispozici, nejsou úplné a je neustálá snaha získávat další. Nutno však 

podotknout, že dosavadní výsledky této činnosti nejsou uspokojivé. 

Diplomová práce se skládá ze stručného popisu života otce Jáchyma a jeho 

osobnostních rysů, ze zachycení jeho misijní činnosti, stručného popisu jeho dochovaného 

díla a ze zhodnocení Jáchymova významu.  

Kapitoly jsou seřazeny s ohledem na to, že Jáchym část svého života prožil v ČR a 

část v zámoří, a dále s ohledem na to, že jeho misijní činnost se vztahovala k jeho 

zámořskému pobytu. Z toho vyplývá, že nejsou nejprve zpracovány kapitoly dobového a 

územního kontextu, na jejichž pozadí by vyrůstala osobnost, ale osobnost je zpracována 

v první kapitole a v následujících kapitolách je zpracován dobový a územní kontext, který 

vyústí v Jáchymovu misijní činnost, a dále následuje jeho dochované dílo a zhodnocení 

Jáchymova významu. 

V práci převažuje syntetická metoda, neboť popis Jáchymovy osobnosti a jeho misijní 

práce jsem vybudovala z velkého množství informací získaných z různých dokumentů a 

článků. Analytickou metodu jsem použila v kapitole Jáchymovo dílo a zhodnocení 

Jáchymova významu. 

K citaci knih, periodik, sborníků, internetových zdrojů a příležitostných tisků byla 

použita norma ISO 690, ISO 690-2 v interpretaci PhDr. Petra Boldiše.  
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1 OSOBNOST JÁCHYMA BOHUMILA PROCHÁZKY OFM 

 

Prvním cílem celé práce je představit osobnost Jáchyma Bohumila Procházky 

v dějinném kontextu. Tato kapitola se skládá ze tří částí: Jáchymův životopis, pokus o 

vystižení Jáchymovy osobnosti a přehled současného stavu Jáchymova díla. 

 

1.1 ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE 

 

Jáchymův život je zde rozdělen do tří období. První zahrnuje dobu od narození po 

kněžské svěcení a ukončení studií, druhé zachycuje léta 1927-1937, tj. kněžskou službu až po 

definitivní odchod z Československa, třetí období zachycuje kněžskou službu v cizině od roku 

1937 a končí Jáchymovou smrtí v Argentině v roce 1985. 

 

1.1.1 Dětství, mládí, vojna, kněžské svěcení, studia 

 

Bohumile Procházkové se v Citolibech dne 12. května 1902 narodil nemanželský syn 

Bohumil Procházka. Matka byla dcerou Jana Procházky, hostinského v Novém Strašecí. Dne 

15. května 1902 byl Bohumil Jan Procházka pokřtěn kaplanem Josefem Sobotkou. Bohumil 

neměl sourozence, byl jedináčkem.1  

                                                 
1 Srov. Křestní list. Testimonium baptismale. Výtah z matriky narozených při úřadě farním v Citolibech ze dne 
29. října 1912, Provinční archiv Konventu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze (dále jen 
Provinční archiv), Kart. O-P1-1. 

Srov. Křestní a rodný list. Výtah z křestní a rodné matriky při farním úřadě u sv. Jakuba v Citolibech ze dne 23. 
října 1941, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  

V tomto úryvku z dopisu je Bohumila Procházková nazývána Julinkou: „[…] Jeho matka byla tatínkova 
sestřenice rozená Procházková z Citolib. Bratr babičky se tam přiženil do zájezdní hospody. Citoliby u Loun, jak 
víte, je dost velká vesnice (asi jako Klobouky). Měli tam nejen školu a faru, ale i místního lékaře. Jednou odjela 
pí. doktorová do lázní a pan doktor si nechával posílat obědy z Procházkovic hospody. Nosila mu je mladá 
sedmnáctiletá Julinka, dcerka hostinského. Pan doktor byl už starší, asi 40-45 let a bezohledný zkušený světák. 
Nikdy se rodiče Julinky nedozvěděli, proč Julča najednou nechtěla k panu doktorovi docházet, až později se 
přiznala, že ji znásilnil a že je těhotná. Byla to rána pro rodiče, velice pobožné a dbalé své cti. Ale vystoupit proti 
panu doktorovi, tenkrát to byl veliký pán na vesnici, znamenalo, že bude také veta po jejich obchodě, že se 
všechna ta venkovská honorace, která Procházkovu rodinu navštěvovala, obrátí jinam. Tatínek Procházka se na 
dceru zle rozhněval, vyhnat z domu ji chtěl, až se maminka Julinky svěřila ve zpovědnici panu faráři a ten ji 
poradil, aby Julinka odešla do Prahy jako na službu. Zatím ale byla v nějakém klášteře nebo sirotčinci, kde byly 
jeptišky. Tam se narodil chlapec a doslal jméno Bohumil. Po šesti nedělích, když šla Julinka s dítětem k úvodu, 
položila jej prý na oltář a slíbila, že jej vychová jako kněze a sama složila slib, že se nikdy nevdá. Zůstala v tom 
sirotčinci jako domovnice, až Bohouš vychodil gymnasium. […].“ Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové 
ze 7. února 1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Bohumil Procházka se narodil kolem roku 1900-1903 v Citolibech na Lounsku. Jeho maminka byla dcera 
hostinského. Nosila obědy a večeře místnímu doktorovi, jehož manželka byla často v lázních. Z jejich sblížení se 
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Studoval na Malostranském gymnasiu v Praze až do sexty.2 V roce 1916 přijal 

Bohumil svátost biřmování u Svatého Klementa v Praze.3 V letech 1919-1920 byl studentem 

českého státního gymnasia v Praze IX na Královských Vinohradech.4 

Dne 1. října 1920 byl Bohumil přijat do ročního noviciátu OFM a přijal jméno 

Jáchym.5 K tomuto kroku mu dali souhlas: lékař6, starosta domovské obce7, jeho matka8 a 

škola9. Noviciát absolvoval v Moravské Třebové.10 Jáchym požádal provinciála OFM o 

složení jednoduchých slibů11, které složil 2. října 192112 a tím oficiálně vstoupil do Provincie 

Svatého Václava Čech a Moravy OFM.  

V letech 1921-1923 studoval františkánské gymnázium v Hall13, v letech 1923-1924 

absolvoval františkánský teologický institut v Tyrolsku14 a v letech 1924-1927 pak 

bohosloveckou fakultu University Karlovy v Praze15.  

                                                                                                                                                         
narodil syn Bohumil. Maminka se nikdy neprovdala a zasvětila svůj život synovi, kterého zaslíbila Bohu. […].“ 
Dopis Dagmar Veldové od Marie Bakalářové z 26. listopadu 2008, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] byl jedináčkem […].“ [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-
P1-1. 
2 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
3 Srov. Potvrzení o biřmování ze dne 17. ledna 1924 vydané Farním úřadem u sv. Gotharda v Bubenči. Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
4 Srov. Doporučení Českého státního gymnasia na Královských Vinohradech k přijetí do OFM ze dne 9. září 
1920, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
5 Srov. Potvrzení o přijetí kandidáta noviciátu ze dne 1. října 1920, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
6 Srov. Lékařské vysvědčení o zdravotní způsobilosti ze dne 3. září 1920, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
7 Srov. Vysvědčení zachovalosti č. j. 302 o bezúhonnosti ze dne 4. září 1920, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
8 Srov. Dovolení ke vstupu do OFM ze dne 5. září 1920, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
9 Srov. Doporučení Českého státního gymnasia na Královských Vinohradech k přijetí do OFM ze dne 9. září 
1920, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
10 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
11 Srov. Žádost provinciálovi OFM o složení jednoduchých slibů z 18. září 1921, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
12„In Ecclesia S. Joseph in Conventu Triboviensi almae Provinciae Bohemiae et Moravie, hora 10 ½ matutina 
die 2. Oktober 1921 professionem votorum simplicium emisit Rel. Fr. Joachimus Procházka [...].“ Testimonium 
professionis simplicis, Kart. O-P1-1. 
13 Srov. Jahres-Zeugnis, Katalog-Nr.15, Schuljahr 1921/22 z 18. září 1922, Gymnasium der Franziskaner in Hall, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Semestral-Ausweis, Katalog-Nr.15, Schuljahr 1922/23 z 15. září 1922, Gymnasium der Franziskaner in 
Hall, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Jahreszeugnis, Katalog-Nr.15, Schuljahr 1922/23 z 30. června 1923, Gymnasium der Franziskaner in Hall, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Reifezeugnis, Katalog-Nr.15 z 30. června 1923, Gymnasium der Franziskaner in Hall, Provinční archiv, 
Kart. O-P1-1. 

„[…] Joachim Theophilium Procházka natum Citoliby postquam exhibuit maturitatis testimonium gymnasii P. P. 
Franciscanorum Hallae /Tirol/ die 8. Julii 1922 No. 12. […].“ Testimonium studii peracti No. 763 z 30. června 
1927, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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V roce 1924 přijal nižší svěcení.16  

Během šesti měsíců v letech 1924-1925 vykonal prezenční činnou vojenskou službu, 

poté byl propuštěn jako přebytečný na trvalou dovolenou.17  

Slavné sliby složil 10. května 1925.18 Kněžské svěcení přijal 4. července 192619 a 5. 

července 1926 měl první mši svatou20. 

V letech 1927-1930 byl posluchačem filosofických fakult, tj. filosofické fakulty 

University Karlovy v Praze21 v letech 1927-1928 a filosofické fakulty Masarykovy university 

                                                                                                                                                         
14 Srov. Testimonium studii peracti No. 763 z 30. června 1927, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
15 Srov. Seznam přednášek (Index lectionum) Jáchyma Procházky zapsaných na bohoslovecké fakultě University 
Karlovy v Praze ze dne 31. října 1924, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Seznam přednášek (Index lectionum) Jáchyma Procházky zapsaných na bohoslovecké fakultě University 
Karlovy v Praze ze dne 2. března 1925, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Testimonium studii peracti No. 763 z 30. června 1927, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
16 „[…] Joachim Procházka […] primam tonsuram […].“ Oznámení o nižším svěcení z 14. března 1924, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Joachim Procházka […] ostuariorum et lectorum […].“ Oznámení o nižším svěcení z 15. března 1924, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Joachim Procházka […] exorcistarum et acolythorum […].“ Oznámení o nižším svěcení z 5. dubna 1924, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
17 „[…] Vykonal pres. čin. službu vojenskou od 1. října 1924 do 28. března 1925 […].“ Vojenská knížka č. 53 - 
odvodní ročník 1922, s. 4, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
18 „[…] Joachim Procházka […] dne 10. května 1925 sliby slavné složiti hodlám. […].“ Prohlášení před slavnou 
profesí z 9. května 1925, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
19 „[…] Litteris praesentibus fidem facimus Nos anno 1926 die 4. mensis Julii servato ritu S. Romanae Ecclesiae 
inter sacrosanctum Missae sacrificium dilecto Nobis Joachimo Theophilo Procházka, Ordinis Fratrum Min. S. 
Francisci clerico, praevie examinato et adprobato sacrum Presbyteratus Ordinem in ecclesia S. Salvatoris penes 
Seminarium Pragae contulisse […].“ Dopis č. 2181 od pražského arcibiskupa Kordače, Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1. 

„[…] Fr. Jáchym Bohumil Procházka […] bude dne 4. července 1926 v 8 hod. ráno v chrámu Páně sv. Salvatora 
v Praze I. na kněze vysvěcen […].“ Oznámení o kněžském svěcení a o první mši svaté, Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1.  
20 „[…] Fr. Jáchym Bohumil Procházka […] dne 5. července v 9 hod. ráno v kostele sv. Bartoloměje (Šedé 
sestry) v Praze I. bude obětovati první mši svatou.“ Oznámení o kněžském svěcení a o první mši svaté, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
21 Srov. Seznam přednášek (Index lectionum) Jáchyma Bohumila Procházky zapsaných na filosofické fakultě 
University Karlovy v Praze ze dne 14. října 1927, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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v Brně22 v letech 1928-1930. Dne 29. ledna 1931 byl prohlášen doktorem filosofie23 a dne 19. 

června 1936 doktorem bohosloví24.  

 

1.1.2 Období 1927-1937. Kněžská služba do definitivního odjezdu z ČSR. 

 

Kněžskou službu vykonával v roce 1927 v Praze25, v letech 1927-1928 v Kadani26, 

v od roku 1928 v Kroměříži27.  

Dne 1. ledna 1930 byl jmenován prokurátorem misií pro Provincii Svatého Václava 

Čech a Moravy OFM.28 Stal se redaktorem časopisu „Řeči duchovní“.29 

 Roku 1931 se přihlásil k trvalému pobytu v Praze.30 

                                                 
22 Srov. Absolutorium č.1362/30 z 30. června 1930, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
23 „[…] Joachimum Theophilum Procházka, natum in Cítoliby, postquam et dissertatione, quae „Sociální vliv sv. 
Františka z Assisi na naší dobu“ inscribitur, et examinibus legitimis laudabilem in philosophia nec non in historia 
antiquae aetatis doctrinam probavit, doctoris philosophiae nomen et honores, iura et privilegia contulimus in 
eiusque rei fidem hasce litteras universitatis sigillo sanciendas curavimus. […].“ Prohlášení Jáchyma Bohumila 
Procházky doktorem filosofie z 29. ledna 1931, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
24 „[…] PhDr. Theophilum Procházka, oriundum Citoliby in Bohemia, postquam et dissertatione, cui inscribitur 
„Františkánské misie a misionáři 17 a 18 stol. z českomoravské provincie františkánské“ et examinibus legitimis 
laudabilem in universa theologia doctrinam probavit fideique professionem emisit, doctoris ss. theologiae nomen 
et honores, iura et privilegia, quae a pontificibus romanis atque a republica Bohemoslovenica cencessa sunt, 
contulimus in euisque rei fidem hasce litteras Universitatis sigillo sanciendas curavimus. […].“ Prohlášení PhDr. 
Bohumila Procházky doktorem bohosloví z 19. června 1936, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Oznámení o prohlášení PhDr. & ThC. P. Jáchyma Bohumila Procházky doktorem bohosloví z 19. června 
1936, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Dp. dr. Jáchym Procházka OFM se svou maminkou v den své promoce na doktora bohosloví, která se 
konala dne 19. června v Praze za velké účasti obecenstva. […] Gratulujeme mu k jeho druhému doktorátu 
(doktor filosofie už byl), přejeme jemu i jeho milované mamince mnoho božího požehnání. […].“ Naše 
zpravodajství. Katolická žena, 1936, roč. 1, č. 29, s. [2].  

„[…] PhDr. P. Jáchym Procházka promován na doktora bohosloví v červnu 1936. […].“ PhDr. P. Jáchym 
Procházka promován na doktora bohosloví v červnu 1936. Přítel františkánských misií, 1937, č. 1, s. 6. 
25 Srov. Dopis č. 7628 od arcibiskupa pražského Kordače ze dne 2. července 1927 (jurisdikce), Provinční archiv, 
Kart. O-P1-1. 
26 Srov. Dopis č. 7311 od biskupa litoměřického ze dne 7. července 1927 (jurisdikce), Provinční archiv, Kart. O-
P1-1. 
27 Srov. Dopis od provinciála Havelky ze dne 4. července 1928 (jurisdikce), Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Dopis č. 11266 od arcibiskupa olomouckého ze dne 7. července 1928 (jurisdikce), Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1. 
28 Srov. Dopis od provinciála Josefa Hopfingra ze dne 1. ledna 1930, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
29 „[…] na základě dohody s Dr. P. Jáchymem Procházkou, redaktorem „Řečí duchovních“ […].“ Dopis od 
Českoslovanské akc. tiskárny provinciálovi OFM ze 17. ledna 1935, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Konvent řádu sv. Františka v Praze převzal od 1. května 1932 povinnost obstarávati redakci časopisu 
„Krátké řeči duchovní“, vydávaného nákladem Českoslovanské akciové tiskárny […].“ Dopis od 
Českoslovanské akc. tiskárny Konventu řádu sv. Františka v Praze ze 13. května 1932, Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1.  
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V letech 1933-1937 působil jako kaplan v Michli v Praze XIV.31 

V roce 1933 byl v Dánsku a ve Švédsku.32 Spolek sv. Rafaela – spolek na ochranu 

katolických československých vystěhovalců – ho vysílá k našim krajanům do Jižní Ameriky, 

kde má navštívit všechny české a slovenské osady a má vykonat misie pro krajany.33 Jeho 

řádoví představení jeho misijní cestu povolují.34 V roce 1934 odjel do Argentiny.35 

Připravoval eucharistický kongres, který se měl konat v Buenos Aires36 a byl jeho oficiálním 

delegátem.37 

                                                                                                                                                         
30 Srov. Přihlášení se k trvalému pobytu do Prahy II., Jungmannovo nám. 20 ze dne 1. srpna 1931, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
31 Srov. Přiznávka příjmů a vydání spojených se systematizovaným místem kaplana při farním obročí v Praze 
XIV. Michli za léta 1933, 1934 a 1935 z 20. prosince 1936. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Dopis od generálního vikáře (kardinála Kašpara) Opatrného o ustanovení II. kaplanem v kostele sv. Ducha 
v Praze 1 ze dne 1. května 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
32 „[…] V roce 1933 byl na misijní cestě mezi krajany v Dánsku a Švédsku a poznal, co to znamená pro tyto lidi 
kněz ze staré vlasti. […].“ Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 23.  
33 Srov. Leták Spolku sv. Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
34 Srov. Dopis generálního ministra provinčnímu ministrovi z 27. února 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Dopis generálního ministra provinčnímu ministrovi z 13. března 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] PhDr. Bohumil Procházka […] jest s dovolením svých řádových představených poslán do Jižní Ameriky, 
aby tam vykonal přednášky a misie pro naše krajany, žádá proto o prodloužení pasu a jeho rozšíření do států 
Jižní Ameriky. […].“ Žádost policejnímu ředitelství (pasové oddělení) v Praze z 27. března 1934, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1.  
35 „[…] Bylo to dne 30. června roku 1934, kdy loď „Madrid“ odvážela horlivého a nadaného františkána, vdp. 
dr. Jáchyma Procházku do Jižní Ameriky, do Buenos Aires. Vypravil ho Spolek sv. Rafaela, který si vzal za úkol 
pečovati a chrániti vystěhovalce a krajany v zahraničí […] aby alespoň misionář byl vyslán ze staré vlasti, který 
by vystěhovalce a krajany v cizině potěšil a jejich duši přivedl opět k Bohu. […].“ Český františkán mezi krajany 
v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 23. 

„[…] mladého doktora františkána P. Jáchyma Procházku, který 30. června tohoto roku vsedl na loď a opustil 
břehy Evropy, aby se vydal na misie mezi naše krajany v Jižní Americe. […].“ Erika. Šťastný syn šťastné matky. 
Československá žena: Obrázkový rodinný a ženský list, 1934, roč. 11, č. 17, s. 265. 
36 „[…] musel se vrátiti do Buenos Aires, neboť bylo zapotřebí započíti s přípravou na eucharistický kongres, 
který se měl konati od 10. do 14. října 1934. […].“ Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský 
prapor, 1935, roč. 15, s. 26.  

Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 8-9. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
37 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 6, 8, 9. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] první shromáždění katolíků z celého světa v Jižní Americe […] XXXII. eucharistický kongres v Buenos 
Aires 10-14. října 1934 […] Také československá kolonie katolická v Argentině se zúčastnila tohoto prvního 
světového eucharistického kongresu v Jižní Americe velmi početně. […] i ze staré vlasti přijela delegace. […] 
Co je eucharistický kongres? Velikým shromážděním katolíků celého světa. Účelem kongresu je, aby byl vzdán 
hold Ježíši Kristu přítomnému v Nejsvětější Svátosti Oltářní, aby toto shromáždění jak laiků, tak i kněží přispělo 
k oživení a prohloubení víry ve Svátostného Spasitele. Proto se na kongresu shromažďují kněží, biskupové i 
kardinálové a papež posílá svého zástupce. Shromažďují se mužové i ženy, jinoši a dívky, studující. Každý stav 
a každá národnost na světovém eucharistickém kongresu mají svá zvláštní shromáždění, na nichž jsou probírány 
náboženské pravdy o Eucharistii a z jednotlivých pravd jsou pak vyvozovány důsledky pro praktický život 
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V roce 1935 byl na severu Argentiny u paraguayských hranic38, v roce 1935 v Bolivii 

a v roce 1937 v Peru.39 Projel Brazílii, Paraguay, Uruguay, Bolivii, Peru, Kolumbii. Navštívil 

tam naše krajany-kolonizátory.40 

V roce 1936 se vrací do Československa.41 Přednáší o tom, co zažil v Jižní Americe.42  

V letech 1937-1942 byl ustanoven II. kaplanem v kostele sv. Ducha v Praze 1.43  

Roku 1937 odjel do Argentiny.44 

                                                                                                                                                         
náboženský i společenský. […].“ Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 2-4. Provinční archiv, Kart. O-P1-
1. 
38 „[…] jel jsem do Chaca […].“ Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 18. listopadu 1935, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
39 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
40 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
41 „[…] Máme přijeti 1. ledna do Hamburku […] doufám […], že se dostanu domů do Prahy velmi brzy. […].“ 
Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 12. prosince 1935 (z lodi Monte Olivia), Provinční archiv, 
Kart. O-P1-1. 

„[…] vrátil se do Československa 13. února 1936 […].“ Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky 
OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
42 „[…] pořádá spolek sv. Rafaela v přednáškové síni v klášteře v Emauzích vždy o půl 8. hodině večer cyklus 
přednášek […] Jáchyma Procházky OFM […] „Co zažil český františkán v Jižní Americe“ […] 16.února: Cesta 
do Argentiny, Buenos Aires, misie na čakrách, v Chacu mezi našimi krajany, tamější život, boj s pralesem. […] 
18. února: Naši krajané na všech místech Argentiny, v petrolejových dolech, v městech i na venkově, osudy 
našich krajanů v daleké cizině. […] 20. února: Cestování po Bolivii vlakem, letadlem i na koni, život lidí ve 
výšce 4000 m nad mořem, naši krajané v Paraguayi, pobřež. města Brasilie, mezi černochy. […] Promítáno bude 
více než 280 nových a krásných světelných obrázků. […].“ Pozvánka na cyklus přednášek Jáchyma Procházky, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] čakrách neboli farmách […].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Náboženský život našich krajanů v Chacu. Přítel 
františkánských misií, 1936, s. 4. 
43 Srov. Dopis od generálního vikáře (kardinála Kašpara) Opatrného o ustanovení II. kaplanem v kostele sv. 
Ducha v Praze 1 ze dne 1. května 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Zprostili jsme P. Jáchyma Procházku O. F. M. II. kaplana u sv. Ducha v Praze I. služby ve veřejné 
duchovní správě dnem 1. května 1942. […].“ Dopis od kapit. vikáře Opatrného ze dne 21. května 1942, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
44 „[…] 17. května […] sloužil za velké účasti přátel ve františkánském kostele u Panny Marie Sněžné P. Dr. 
Jáchym Procházka na rozloučenou slavnou mši svatou za všechny dobrodince, kteří mu přispěli na druhou 
misijní cestu ke krajanům v Jižní Americe. […] téhož dne večer odjel z Prahy do Hamburku a odtud dne 20. 
května lodí Cap Arcon do Buenos Aires v Argentině […].“ Ze serafínského světa: Odjezd českého františkána do 
Jižní Ameriky. Serafínský prapor, 1937, roč. 17, č. 6, s. [2] obálky časopisu.  

K slavné lodi Cap Arcona, kterou se plavil Jáchym: Cap Arcona byla luxusní německá zaoceánská loď pro 
kombinovanou přepravu osob a nákladu. Byla projektována maximálně pro 1434 pasažérů a náklad na 15 dní. 
Její plavební trasa spojovala Hamburg s Jižní Amerikou. Loď měla nízký ponor vzhledem k mělké plavební 
hloubce řeky La Plata a byla přizpůsobena tropickým podmínkám. Na vodu byla spuštěna v roce 1927. V letech 
1928-1929 se podílela na přepravě vystěhovalců. V roce 1939 byla přeložena do přístavu Gdynia a byla 
přeměněna na kasárna německého válečného loďstva. V roce 1940 byla zařazena jako přepravní loď na 
Baltském moři, v roce 1944 přepravovala uprchlíky z Pruska na západ. Dne 3. května 1945 byla potopena po 
útoku britského letectva v Lübecké zátoce. Její potopení je čtvrtou největší námořní katastrofou v dějinách 
lidstva. O život přišlo cca 4 500 lidí, zejména vězňů z koncentračních táborů. Cap Arcona. 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Cap_Arcona>.[cit. 2010-03-13]. 
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1.1.3 Období 1937–1985. Kněžská služba po definitivním odjezdu z ČSR. 

 

Dne 5. června 1937 přijel do Argentiny do Buenos Aires.45 Usadil se ve františkánském 

klášteře San Francisco.46 Působil v tomto městě a v jeho okolí47 a staral se o naše 

vystěhovalce.48 V roce 1937 navštívil Bolívii a Peru, v roce 1938 Brazílii.49 Jeho řádoví 

představení mu několikrát jeho misijní působení prodloužili.50 V letech 1937-1939 navštívil 

                                                                                                                                                         
„[…] Na cestu jsem dostal od Spolku sv. Rafaela 18.000 Kč, od pana kardinála 3.000 Kč, za věci, které beru 
s sebou, jako kalich, patenu pro nem., fotograf. potřeby atd. 4.460 Kč, celkem 25.460 Kč. […].“ Dopis od 
Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 5. června 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Ministerstvo školství a národní osvěty […] souhlasí, aby jmenovanému řeholníku byla arcibiskupskou 
konsistoří v Praze udělena od 1. května 1937 jednoroční dovolená za tím účelem, aby mezi čsl. katolíky v Jižní 
Americe konal misijní/ duchovní/ práci, a vzhledem k tomu také svoluje, aby dovolená ta byla placená, tj. aby 
mu byly vypláceny po dobu uvedené dovolené kongruální požitky. Doba této dovolené je započitatelnou a 
nepřerušuje po žádné stránce jeho započitatelnou dobu služební. […].“ Dopis č. 1380/1 odd. 7b. z roku 1937 od 
Zemského úřadu v Praze napsaný 3. ledna 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Ministerstvo školství a národní osvěty […] souhlasí s tím, že církevními představenými byla kaplanu Dr. 
Jáchymu Procházkovi, jenž i dále bude působiti mezi československými krajany-katolíky v Argentině, Bolívii a 
Peru, udělena další dovolená až do konce prosince 1938 a svoluje, aby tato dovolená byla placená, t. j. aby mu až 
do 31. prosince 1938 byly vypláceny kongruální požitky. Doba této dovolené je započitatelnou a nepřerušuje po 
žádné stránce jeho započitatelnou služební dobu. […].“ Dopis č. 1090/1 odd. 7b. z roku 1938 od Zemského 
úřadu v Praze napsaný 13. června 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  

„[…] Ministerstvo školství a národní osvěty […] nečiní námitek, aby Dr. Jáchymu Bohumilu Procházkovi […] 
byla prodloužena dovolená k účelu pastorace našich krajanů v Jižní Americe o jeden rok, tj. do 31. prosince 
1939. Tato dovolená je placená, po každé stránce započitatelná a službu nepřerušující, ovšem za předpokladu, že 
povolením placené dovolené nesmí vzniknouti pro státní pokladu žádný nový náklad a že jmenovitě je 
vyloučeno, aby na úkor státní pokladny byl placen náhradník pro funkci, již shora uvedený duchovní dosud 
zastával […].“ Dopis č. 1090/5 odd. 7b. z roku 1938 od Zemského úřadu v Praze napsaný 27. prosince 1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] Ministerstvo školství a národní osvěty […] nemá námitek proti tomu, aby Dr. Bohumilu Procházkovi […] 
byla prodloužena k účelu pastorace krajanů v Jižní Americe o další rok, tj. do 31. prosince 1940. Tato dovolená 
je placená a po každé stránce započitatelná […].“ Dopis č. 1090/7 odd. 7 z roku 1938 od Zemského úřadu 
v Praze napsaný 31. ledna 1940, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
45 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
46 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
47 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
48 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
49 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
50 Srov. Dopis Jáchymu Procházkovi od provinčního ministra z 9. listopadu 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-
1. 

„[…] Praesentium vigore litterarum prorogamus ad alium annum Revdo Patri Joachim Prochazka, Nostrae 
Provinciae S. Wenceslai Ducis in Bohemia alumno, facultatem in Argentina permanendi ob motiva Nobis nota, 
servantis de iure servandis. […].“ Fakulta pro Jáchyma Procházku od generálního ministra OFM z 21. ledna 
1939, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[…] provinciál […] mu to pětkrát dovoloval […].“ Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. 
Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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několikrát sever Argentiny u paraguayských hranic51. Vyučoval teologii na františkánském 

učilišti v San Antonio de Padua (Provincie Buenos Aires) v roce 1938-1939. 

S františkánským spolubratrem P. Maráškem převzal od biskupa faru v Glew v roce 1939. P. 

Marášek zastupoval kaplana, který byl na dovolené, v Sanatoriu Sommer v létě roku 1940. 

Kaplan se nevrátil z dovolené zpět do sanatoria. Jáchym vypomáhal v sanatoriu a P. Marášek 

se zatím staral o faru a naše vystěhovalce. V roce 1941 dosáhl Jáchym jmenování kaplanem 

v sanatoriu od biskupa a byl placený státem.52 Sanatorium se stalo jeho druhou vlastí.53 

 V roce 1943 obdržel v Argentině státní občanství a stal se stálým občanem Kolonie 

Sanatoria Dr. Sommer.54 

Jeho matka a jeho teta-řeholnice přijely za ním.55 Jeho matka přijela v roce 1946.56 

Jeho teta-řeholnice ji následovala v roce 1956.57 Obě zemřely – matka v roce 1964 a teta 

v roce 1966 - v Sanatoriu Sommer a jsou pochovány na hřbitově sanatoria.58  

                                                 
51 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 17. listopadu 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 21. května 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  

Srov. Dopis od Pavla Maráška a Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 15. září 1939, Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1.  
52 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
53 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
54 „[...] si zamiloval tuto zemi, která se stala po mnoha cestách a návratech novou vlastí […] obdržel 23. 
července 1943 v General Rodríguez státní občanství a zapsal se jako stálý občan v „kolonii Sanatoria Dr. 
Sommer“ 23. října 1943 [...].“ MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre 
con vocacion de servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
55 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] (jeho tetou) Sor Lucií [...] dosáhla vytáhnout diplomatickou cestou z Československa a ze Shanghae naše 
generální matka představená [...] .“ [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, 
Kart. O-P1-1. 
56 „[...] Dobrodinci zaplatili cestu lodí a tak již 1946 otec Jáchym mohl obejmout maminku v přístavu Buenos 
Aires a odvést ji do sanatoria [...].“ Dopis od P. Benna Kusého OFM P. Kubíčkovi OFM z adventu 1985, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

 „[...] V roce 1946 přijela z Československa jeho maminka, aby byla s ním. Chodila každý den spát k sestřičkám, 
a to nebylo příjemné, zvláště za špatného počasí. A tak se P. Jáchym spolu s nemocnými rozhodli, že jí postaví 
domeček blízko kaple, kde má P. Jáchym svůj byt. Od ledna do března 1947 byl domeček postaven. [...] Má tři 
pokoje, jídelnu, kuchyň a koupelnu. [...] .“ Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Nemocní postavili malý domeček v zahradě hned vedle, kde bydlel za sakristií otec Jáchym. Tam žila jeho 
stařičká maminka několik roků, navštěvovaná občas svojí sestrou-řeholnicí FMM. [...].“ [S. n.], Maria Luisa. Un 
hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
57 „[...] Z dopisu své příbuzné členky kongregace františkánských misionářek P. Marie, S. M. Lucie 
Procházkové, která působí od roku 1923 v Šanghaji, kde má jmenovaná kongregace velikou nemocnici (General 
Hospital, Shanghai) [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: 
Filosoficko-sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 74.  
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 Otec Jáchym zemřel 13. srpna 198559 ve věku 83 let života, v 60. roce řeholních slibů 

a 59. roce kněžství. Je pochován na hřbitově Sanatoria Sommer60 vedle své matky a vedle své 

tety-řeholnice.61 

 

1.2 ZÁKLADNÍ OSOBNOSTNÍ RYSY 

 

Bohumil byl nemanželské dítě, a to ho poznamenalo na celý život, neboť to nebyla 

před první světovou válkou žádná maličkost. Tento stav ho vedl k poznání toho, kdo je 

skutečně jeho otec. „[...] Bože [...] Děkuji Ti, že jsi mi dal otce, kterého jsem nepoznal, abych 

si uvědomil, že Ty jsi mým jediným otcem [...].“62 

                                                                                                                                                         
„[...] teta (řeholnice, františkánka vypuzená z Číny) [...].“ Dopis od P. Benna Kusého OFM P. Kubíčkovi OFM 
ze 7. ledna 1986, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  

„[...] Teta misionářka františkánka (F.M.M.) odjela 1916 do Číny. Maminka přijela za Jáchymem 1946 a teta 
1956 a tak se po čtyřiceti letech sešli. [...].“ Dopis od P. Šimona Zuzky OFM P. Kubíčkovi OFM z 10. listopadu 
1980, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Mám tu též tetičku, maminčinu sestru, která byla přes třicet roků v Shanghai, a když musela pryč, nemocní 
si ji vyžádali, a tak je tu už od roku 1956; 1916 se s námi rozloučila v Praze a po čtyřiceti letech jsme se tu sešli. 
[...].“ Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 15. června 1964, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] jeho teta, jež byla misionářkou v Číně a v době pronásledování 1950 přišla do Argentiny a pracovala 
v komunitě sester „Misionářek P. Marie“ mezi malomocnými. [...].“ Dopis od P. Benna Kusého OFM P. 
Kubíčkovi OFM z adventu 1985, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  

„[...] jeho teta, misionářka, františkánská P. Marie [...] Bydlila u sestřiček, protože byly z její Kongregace. [...].“ 
Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
58 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] je tomu právě dnes druhý měsíc, co mi zde zemřela maminka, lépe řečeno, usnula [...] bolestné překvapení 
pro všechny – všichni ji zde měli velmi rádi. [...] .“ Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 15. 
června 1964, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Zůstal jsem tu sám, tetičku si Pán Bůh povolal před rokem na první pátek v červenci [...].“ Dopis od 
Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 28. srpna 1967, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Teta misionářka zemřela 1. července 1966. [...].“ Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky 
OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
59 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
60 „[...] Odpočívá u nohou hřbitovního kříže v Sanatoriu Sommer asi sedmdesát km od Buenos Aires. [...].“ 
Dopis od P. Benna Kusého OFM P. Kubíčkovi OFM ze 4. září 1985, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
61 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
62 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Pocházel z chudých poměrů. Jeho matka nebyla vdaná.63 Byl osvobozen od placení 

celého školného64. „[...] poznal hrůzy a strádání první světové války [...] během níž si jeho 

matka [...] odříkala obživu, aby její jediný syn nepostrádal kus chleba. [...].“65 Měl svoji 

matku rád a obdivoval ji.66 To, že si jí vážil, dokazují jeho slova, která pronesl před svou 

smrtí: „[...] Bože [...] Děkuji Ti za tu svatou ženu, kterou jsi mi dal za matku a kterou jsem 

viděl plakat a utrhnout si chleba od úst [...].“ 67 

Jeho matka68 pocházela z velice pobožné rodiny.69 A toto zaměření na Boha si od 

rodičů odnesla i do svého dalšího života, což se projevilo i na Jáchymově výchově. „[...] 

Doma byl Bůh ctěn a platil tam jeho svatý zákon.[...].“70 

Bohumilova matka brzy po narození svého syna, slíbila, že z něho vychová kněze.71 

Od dětství ministroval v kostele.72 Nechtěl se stát katolickým knězem, protože se chtěl 

                                                 
63 „[...] Maminka se nikdy neprovdala a zasvětila svůj život synovi, kterého zaslíbila Bohu. […].“ Dopis Dagmar 
Veldové od Marie Bakalářové z 26. listopadu 2008, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
64 „[...] Žák byl osvobozen od placení celého školného. [...].“ Vysvědčení výroční číslo katalogu 9 za školní rok 
1913/14 z C. k. českého státního gymnasia v Praze III ze 4. července 1914. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Žák byl osvobozen od placení celého školného. [...].“ Vysvědčení výroční číslo katalogu 33 za školní rok 
1914/15 z C. k. českého státního gymnasia v Praze III z 26. června 1915. Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  

„[...] Žák byl osvobozen od placení celého školného. [...].“ Výkaz pololetní katalogu 28 za školní rok 1916/17 z 
C. k. českého státního gymnasia v Praze III z 10. února 1917. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Žák byl osvobozen od placení celého školného. [...].“ Vysvědčení výroční číslo katalogu 25 za školní rok 
1917/18 z C. k. českého státního gymnasia v Praze III z 28. června 1918. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Žák byl osvobozen od placení celého školného. [...].“ Vysvědčení na odchodnou číslo katalogu 26 od 19. 
září 1918 do 14. února 1919 z Českého státního gymnasia v Praze III z 14. února 1919. Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1. 
65 A la memoria de fray Joaquin Prochazka, O. F. M. (12 mayo 1902 – 13 agosto 1985): Un hombre con 
vocación de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
66 Srov. A la memoria de fray Joaquin Prochazka, O. F. M. (12 mayo 1902 – 13 agosto 1985): Un hombre con 
vocación de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
67 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
68 „[…] Den, měsíc, rok narození: 15. srpna 1881 […].“ Křestní a rodný list. Výtah z křestní matriky při farním 
úřadě v Novém Strašecí ze dne 18. února 1942, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
69 Srov. Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
70 A la memoria de fray Joaquin Prochazka, O. F. M. (12 mayo 1902 – 13 agosto 1985): Un hombre con 
vocación de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
71 „[...] když šla teta Julinka s dítětem k úvodu, položila jej prý na oltář a slíbila, že jej vychová na kněze a sama 
složila slib, že se nikdy nevdá. [...].“ Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 1979, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
72 „[...] jako hoch často ministroval v kostelích [...].“ Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 
1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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oženit.73 Chtěl být středoškolským profesorem.74 Přesto „[...] velkodušně odpověděl [...] na 

Boží volání a vstoupil do Řádu menších bratří [...].“75 Stal se knězem a misionářem76. 

Je třeba si uvědomit, že se Jáchym narodil za rakousko-uherské monarchie. Prožil bídu 

první světové války, vlnu smrtelné španělské chřipky, která se prohnala světem v období 

1918-1919, dále žil v ČSR s jejími ekonomickými problémy souvisejícími s poválečným 

rozvratem a sociálními dopady na obyvatelstvo. Na vlastní kůži již tedy v mládí zakusil, co je 

to bída a chudoba. Lze předpokládat, že když si vybral františkánství, tak následoval sv. 

Františka s jeho vztahem k chudobě a sám si dobrovolně vybral svoji chudobu, ke které musel 

mít pozitivní vztah. Musela mu tedy být blízká. Jáchym ve svém životě neprožíval jen 

chudobu hmotnou, tedy život bez vlastnictví, ale i chudobu psychosociologickou a 

ontologickou. Ať již šlo o to, že byl poznamenán na celý život tím, že byl nemanželské dítě, a 

navíc vyrůstal bez svého otce, kterého neznal, nebo šlo o otázku zdraví, věku, jeho 

dlouhodobého pobytu v cizí zemi až do jeho smrti, neboť i Jáchym ve stáří pocítil, že má 

svoje kořeny v Čechách77.  

Zdá se, že dar ke službě lidem, který Jáchym od Boha obdržel, byl ještě doplněn a 

rozšířen o Jáchymovy životní zkušenosti s bídou a chudobou. Sledujeme-li jeho životní dráhu, 

máme pocit, že Jáchym ze sebe s vyšším věkem dával stále více a jeho služba lidem měla 

stále větší hloubku. To je vidět např. na srovnání jeho služby našim krajanům v zámoří a jeho 

služby v leprosáriu. Služba našim krajanům byla po všech stránkách velice náročná, ale velká 

                                                 
73 „[...] nesměl mu nikdo připomenout seminář. Říkal, že knězem nebude, a když tak československým, aby se 
mohl oženit. Měl už tenkrát nějaké děvče. [...].“ Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 1979, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
74 „[...] se chtěl stát středoškolským profesorem [...].“ Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 
1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
75 A la memoria de fray Joaquin Prochazka, O. F. M. (12 mayo 1902 – 13 agosto 1985): Un hombre con 
vocación de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
76 „[...] P. Dr. Jáchym by mohl vypravovati, kterak přišel kdysi jako malý chlapec se svou drahou matinkou ke 
mně, aby byl přijat do juvenátu čili do výchovného ústavu řádu františkánského, kterak z malého chlapce se stal 
mladistvý student, kandidát řádu, pak novic, bohoslovec a konečně kněz. Jako kněz stává se kazatelem, pak 
misionářem doma i v zámoří. Čas sice plyne rychle u každého, ale co to dá práce, co to dá starostí, obětí i 
nákladu, nežli se vychová jediný kněz, jediný misionář! [...] kolik to práce a obětí a těžkostí, nežli se vychová 
řeholník, františkán, mající za úděl jen chudobu, za vyznamenání pokoru a pohrdání a úsměšek světa, ale [...] 
nejlépe se hodící za apoštola misionáře i tam, kam jiný kněz se odvážiti nemůže.[...].“ VYSKOČIL, Jan 
Kapistrán. Milým čtenářům „Přítele františkánských misií“. Přítel františkánských misií, 1936, s. 1. 

„[...] Když sv. František sepisoval řeholi pro svůj první řád Bratří Menších, vložil do řehole i kapitolu „O těch, 
kteří jdou mezi Saracény a jiné nevěřící“. V této kapitole dovoluje všem bratřím, kteří cítí v sobě povolání, jíti na 
misie; ministrům však ukládá, aby jenom opravdu schopným bratřím dali dovolení jít mezi pohany. [...].“ 
PROCHÁZKA, Joachim. Sv. František a jeho řád v misiích. Serafínský prapor, 1927, roč. 7, č. 1, s. 10. 
77 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 15. června 1964, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  

Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 14. června 1972, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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náročnost byla především v rovině fyzické a organizační. Při službě v leprosáriu kromě 

fyzické náročnosti zcela jasně hrála důležitou roli psychologická náročnost, které Jáchym 

nemohl uniknout, neboť se musel denně pohybovat mezi vážně nemocnými lidmi s možnou 

konečnou diagnózou smrti. 

O tom, že prožíval hmotnou chudobu a musel ji v rámci svých pracovních povinností 

řešit, svědčí i následující příklady z jeho života. V jeho žádostech československým státním 

orgánům jsou odvolávky na mendikantský řád, jehož je členem, a proto žádá o snížení 

poplatků.78 V Argentině se snažil získat slevu na dráhu, aby mohl sloužit mši sv.79 Podařilo se 

mu cestovat lodí za našimi krajany do Brazílie80 i do Evropy81 zdarma. 

V Jáchymovi jsem tedy našla velkou františkánskou osobnost, která před mýma očima 

zrála, a mohla jsem sledovat, jak v čase obdivuhodně uchopovala pojem chudoby ve všech 

mně známých rovinách jako prostředku ke službě lidem. Jako by platila míra: čím více byl 

Jáchym chudší, tím více mohl sloužit ještě chudším, a zároveň není řeč o majetku. 

Aby Jáchym mohl lidem dobře sloužit, musel je mít rád, musel si jich vážit a musel se 

je snažit chápat. To, že byl oblíbený jak mezi našimi krajany v zámoří, tak mezi nemocnými 

v leprosáriu, ukazuje na to, že jim sloužil dobře. Z jeho jednání byla cítit úcta k druhému, 

lidskost, přátelství a láska k lidem. V leprosáriu většina nemocných byla závislá na jeho 

duchovní a psychologické pomoci, a proto se mu podařilo, že „[...] žil tam, kde ho všichni 

potřebovali [...].“82 Jeho lásku nemocní vnímali, a proto říkali: „[...] Žil, aby nám sloužil, a 

sloužil nám s láskou! [...].“83  

O tom, že jeho práce měla smysl, svědčí fakt, že dne 5. října 1980 obdržel Jáchym za 

svoji práci ocenění.84 Nebylo to jediné ocenění, které za dobu své služby získal.85 Svým 

                                                 
78 „[...] PhDr. Bohumil Procházka [...] Protože jest členem mendikantního řádu, nemá vlastní jmění a jelikož má 
býti sociálně činným mezi našimi krajany v zámoří, žádá o laskavé snížení poplatků na nejnižší možnou míru. 
[...].“ Žádost policejnímu ředitelství (pasové oddělení) v Praze z 27. března 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-
1. 
79 „[...] Chci se nyní pokusit o to, aby mi dali více než 50 % slevy na dráze a pak by to bylo možné míti 
pravidelně jednu neděli mši sv. v Buenos Aires, první nebo druhou a ty ostatní pak na jiných místech. [...].“ 
Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM ze 7. října 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
80 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 31. května 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
81 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 12. prosince 1935, Provinční archiv, Kart. O-P-1. 
82 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
83 [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
84 „[...] Pracuje v sanatoriu třicet devět let – od roku 1941. Nescházel za ta léta v sanatoriu celkem ani měsíc. 
Sanatorium oslavuje tento rok padesát let trvání (1930-1980) a 5. října dostal Jáchym zlatou pamětní medaili za 
svoji práci. Ale nechtěl jet do Buenos Aires a tak mu ji přivezly sestřičky. [...].“ Dopis od P. Šimona Zuzky OFM 
P. Kubíčkovi OFM z 10. listopadu 1980, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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životem si získal všeobecnou úctu a obdiv. „[...] mnozí říkali [...], že je to „dokonalý muž 

s povoláním ke službě [...], a autority sanatoria ho nazývaly institucí z hlediska 

sociálního.[...].“86 Po jeho smrti mu „[...] obecní správa [...] zasvětila jednu minutu ticha a 

věnovala náhrobní desku na hřbitově sanatoria [...],“87 a za tím následovalo uznání celé 

Kolonie, celého kraje General Rodríguez, celé Argentiny.88 V sanatoriu je také jeho nová 

socha.89 

„[...] Nemocní ho zvali „otec“, ba víc než otec, ochránce a generál. [...].“90 Měli ho 

rádi a byli rádi, že je s nimi v sanatoriu91. Byl jejich přítelem.92 Byl pravdivý. To, čím byl, to 

žil. Bojoval za spravedlnost pro malomocné, a tak se stal pro ně nadějí jejich návratu do 

společnosti.93 „[...] dokázal přesvědčit nemocné a odstrčené o velké pravdě naší víry: „Skrze 

kříž ke světlu!“ [...].“94 Po jeho smrti se „celá kolonie vnořila do noci“.95 

Od mládí byl společenský a měl hodně známostí i mezinárodních96. Uměl 

komunikovat, byl sdílný97. Při pobytu v Argentině měl přístup k Evitě Peronové.98 Měl i 

                                                                                                                                                         
85 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
86 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
87 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
88 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
89 Srov. Padre Joaquín Procházka. <http://www.elvecinal.com/17-8-07/08.htm>. [cit. 2010-01-26]. 
90 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
91 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
92 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
93 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
94 [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
95 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
96 „[...] Jednou k nám přivezl na zabíjačku tehdejšího čsl. generál. konsula v Argentině Ing. Lehkého s chotí. Ona 
byla Španělka a chtěla poznat český venkov. Jindy zase švédského vyslance [...].“ Dopis Pavle Podolské od 
Marie Bakalářové ze 7. února 1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
97 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
98 „[...] později byl v Argentině, kde měl neomezený přístup k Evitě Peronové, jejímž byl patrně poradcem.[...].“ 
Dopis Dagmar Veldové od Marie Bakalářové ze 26. listopadu 2008, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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přátele.99 „[...] Jáchym ztratil mnoho přátel právě proto, že byl kaplanem u malomocných a 

lidé se mu začali vyhýbat. [...].“100 „[...] ztratil mnoho přátel ze strachu před nemocí 

[...].“101„[...] V té době měl každý člověk strach z malomocných. [...].“102 Na vlastní kůži tedy 

cítil stejně jako malomocní odmítání lidí, kteří se báli nákazy.103 Jáchym si z nemocných 

vytvořil svoji rodinu a často jim říkal: „[...] Vy jste moje jediná rodina! [...]“104 A stal se mezi 

nimi jedním z nich.105  

Lidé si ho vážili, což se projevilo i při jeho pohřbu. „[...] Bylo špatné počasí, ale to 

nezabránilo velkolepé účasti nejenom nemocných, ale také velké účasti osob, ze všech 

sociálních vrstev, kteří mu „pomáhali pomáhat“ svými dary a zachovávali mu neustále svoje 

přátelství.[...].“106 

Vedl „[...] vzorný kněžský život [...]“107 a byl knězem celou svojí duší108. Jeho 

životem byla práce věnovaná konání dobra a rozsévání darů dobroty a lásky pro své bližní. 

Sloužil Bohu a jeho stvoření.109 „[...] svou prací [...] zasvětil hledání Boha ve svých bližních 

[...].“110 Lidé a kněží ho pokládali za světce a muže silné víry a modlitby, což také dovedl 

přenést na nemocné, kterým sloužil.111 Nemocní věděli, že ho najdou v kapli při modlitbě 

                                                 
99 „[...] Pro mne [...] odešel kus života. Během jedenácti let jsem s ním byl ve styku – osobně nebo dopisem. 
Mnohokráte jsem směl s ním koncelebrovat. Navzájem jsme se zpovídali. Byl vůči mně velmi pohostinný a 
říkával mi vždy: „jako doma.“ Někdy jsem pro něho i pro mne vařil. Daroval mi různé knihy a časopisy – i 
hmotně mi pomohl. Mohl bych a musím to říci: „Děkuji Bohu, že mi dal za spolubratra svatého kněze a 
františkána! [...].“ Dopis od P. Benna Kusého OFM P. Kubíčkovi OFM ze 4. září 1985, Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1. 
100 Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
101 Dopis od P. Šimona Zuzky OFM P. Kubíčkovi OFM ze 14. května 1982, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
102 Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
103 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
104 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
105 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
106 [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
107 [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
108 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
109 Srov. A la memoria de fray Joaquin Prochazka, O. F. M. (12 mayo 1902 – 13 agosto 1985): Un hombre con 
vocación de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
110 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
111 Dopis od P. Šimona Zuzky OFM P. Kubíčkovi OFM ze 14. května 1982, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
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breviáře a růžence anebo při čtení.112 To, že zemřel v pověsti svatosti113, dokazují tato slova: 

„[...] jeden z nemocných v kostele před otevřenou rakví zakončil svůj děkovný proslov slovy: 

„Svatý otče Jáchyme Procházko, oroduj za nás!“114 

Jako by svým životem reprezentoval to, že žil v tomto světě, a přitom nebyl z tohoto 

světa (srov. J 17,16-18). Mimořádné přirozené dary, kterými byl obdarován, mu umožnily 

„nadpřirozenou činnost“. Svou službou totiž plně následoval Ježíše Krista a naplňoval tak 

Písmo sv. (srov. Mk 10, 44-45). A přesto těsně před svou smrtí pronesl slova: „[...] „Bože 

můj! Děkuji Ti, že jsi mne stvořil, i když jsi věděl, jak špatně Ti budu sloužit [...] Odpusť mi, 

že jsem Tě neoslavil, jak si zasluhuješ! [...].“115 Jako by cítil svoje rezervy při bilancování 

svého života, které jeho okolí nevnímalo. 

O tom, že se mu líbilo františkánství, není pochyb. Vyplývá to z toho, že se společně 

se sv. Františkem stalo jedním z okruhů jeho publikační činnosti. Dále je třeba zmínit, že už 

jako malý hoch se setkal s P. Vyskočilem,116 a tak mu, jako malému chlapci, nebylo neznámé 

a vzdálené. Měl tedy možnost si k němu od svého dětství vytvořit vztah. A to, že ten vztah byl 

pozitivní, dokládá jeho vstup do františkánského řádu a jeho setrvání v něm až do smrti. 

To, že Jáchym neměl strach, mu umožnilo vydat se do Jižní Ameriky.117 Jeho 

nebojácnost zřejmě ještě posílily jeho zážitky s malomocnými v sanatoriu a způsobily jeho 

laxní postoj ke státním orgánům. O tom vypovídají dva jeho zážitky. První ukazuje na to, že 

jel bez řidičského průkazu, což dělal běžně. Kontrole, která ho zastavila, odpověděl, že je 

kaplanem v Sanatoriu Sommer a má zažádáno o řidičský průkaz. Tak ho pustila ze strachu 

před nemocí.118 Druhý příběh se stal za revoluce Perona v roce 1954, kdy ho policie vzala na 

komisařství. Nemocní se připravovali, že si pro Jáchyma půjdou. Komisař, když se to 

dozvěděl, propustil ho s tím, aby se vrátil do sanatoria. Jáchym byl na komisařství cca dvanáct 

minut a policie se už o něho nestarala.119 

                                                 
112 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
113 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
114 Dopis od P. Benna Kusého OFM P. Kubíčkovi OFM ze 4. září 1985, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
115 MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. 
Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
116 Srov. VYSKOČIL, Jan Kapistrán. Milým čtenářům „Přítele františkánských misií“. Přítel františkánských 
misií, 1936, s. 1.  
117 Srov. Leták Spolku sv. Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-1-1. 
118 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
119 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Byl sportovně založený, což se projevilo i na vysvědčení.120 „[...] uměl cvičit. Dělal 

třeba hvězdu přes celý dvůr nebo veletoče na bidle na peřiny. [...].“121 Jezdil na koni.122 Měl 

sílu.123 

Jáchym byl inteligentní.124 Celý život stále studoval. Na českém gymnasiu se učil 

latinu, řečtinu, němčinu.125 Na františkánském gymnasiu latinu a němčinu.126 Na teologickém 

institutu hebrejštinu a na bohoslovecké fakultě university Karlovy italštinu, arabštinu, 

aramejštinu, syrštinu.127 Na filosofické fakultě Masarykovy university srbochorvatštinu, 

ruštinu, němčinu.128 V Argentině používal i španělštinu.129 Uměl hrát na varhany.130 

Uvědomoval si, že jako menší bratr stále někam směřuje a že nikdy není hotový. 

Byl skromný. „[...] neměl zálibu, aby se oslavovala jeho osoba (v žertu říkával: „Kde 

je ten osla-venec?“) [...].“131 

Díky své veselé povaze132 a radostnosti133, které mu dávaly nadhled, se mu dařilo 

vylíčit komicky některé tragické a trapné situace, a tím je vlastně odlehčit.134 Povzbuzoval své 

okolí a dával mu sílu do života. 

                                                 
120 „[...] v tělocviku I velmi dobrý [...].“ Výkaz pololetní číslo katalogu 9 za školní rok 1913/14 z C. k. českého 
státního gymnasia v Praze III ze 14. února 1914. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] v tělocviku velmi dobrý [...].“ Pololetní vysvědčení číslo katalogu 35 za školní rok 1915/16 z C. k. českého 
státního gymnasia v Uherském Hradišti ze 12. února 1916. Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
121 Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

122 Srov. Český misionář u našich krajanů v Argentině. Přítel františkánských misií, 1935, s. 16. 
123 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
124 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
125 Srov. Vysvědčení výroční číslo katalogu 25 za školní rok 1917/18 z C. k. českého státního gymnasia v Praze 
III z 28. června 1918. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
126 Srov. Jahreszeugnis, Katalog-Nr.15, Schuljahr 1922/23 z 30. června 1923, Gymnasium der Franziskaner in 
Hall, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
127 Srov. Testimonium studii peracti No. 763 z 30. června 1927, Provinční archiv, Kar O-P1-1. 
128 Srov. Absolutorium č. 1362/30 z 30. června 1930, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
129 „[...] jenom slovesa mu dělala těžkosti. [...].“ Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre 
Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
130 „[...] u jeptišek se naučil hrát pěkně na varhany a často si tak přivydělával jako všichni chudí studenti [...] 
Studie mu umožnily církevní spolky a nadace a on se za to odvděčoval hrou na varhany v několika pražských 
kostelech. Někdy musel zaskočit i v neděli odpoledne za některého varhaníka při požehnání a nemohl to odříci. 
[...].“ Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
131 Dopis od P. Benna Kusého OFM P. Kubíčkovi OFM ze 4. září 1985, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
132 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

133 Srov. Český misionář u našich krajanů v Argentině. Přítel františkánských misií, 1935, s. 16. 
134 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Měl v sobě citlivost. „[...] někdy byl tak citlivý, že nemohl ani pronést liturgická slova 

Pomazání nemocných. Trpěl s námi naši fyzickou nebo morální bolest, ale vždy se ukazoval 

jako veselý a soucitný. [...].“135 

Jeho cílevědomost a vyrovnanost pramenila z jeho důvěry v Boha.136 

Byl dynamický.137 „[...] byl [...] vznětlivý, a když mu něco nešlo „pod vousy“, tak 

dovedl zahromovat [...].“138 Na druhé straně se však nenechal vyprovokovat a dovedl se 

ovládat, bylo-li to třeba. „[...] když do něho nějaký ten neznaboh zaryje, odpoví: „Jenom buď 

jako člověk, a nic víc.“ [...].“139 

Měl rád své bratry.140 Vážil si jich. Uvědomoval si, že mu je Pán dal, stejně jako je dal 

Františkovi z Assisi 141. To, že potřeboval bratry, na vlastní kůži zakoušel při své práci 

v zámoří. Když se tam věnoval našim krajanům, byl odkázaný sám na sebe ve věcech 

duchovní správy a potřeboval si o své práci s někým promluvit, občas něco zkonzultovat nebo 

se s někým poradit. 142 Také toužil po společenství143. Napsal v dopise roku 1937: „[...] kdyby 

tu mohl býti se mnou alespoň jeden bratr, byl by tak začátek, bude-li to vůle Boží, misie naší 

provincie. [...].“144 Nakonec se přece dočkal řádového bratra – kněze - z českomoravské 

provincie, který mu v jeho v práci pomáhal. Když pak trvale bydlel v leprosáriu, tak za ním 

                                                 
135 [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

136 Srov. Český misionář u našich krajanů v Argentině. Přítel františkánských misií, 1935, s. 16. 
137 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
138 Dopis Pavle Podolské od Marie Bakalářové ze 7. února 1979, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
139 Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek sv. 
Rafaela], [1939]. s. 9.  
140 „Všichni bratři [...] Ať se mezi sebou mají rádi, jak praví Pán: „To je mé přikázání, abyste se milovali 
navzájem, jako jsem já miloval vás“ (J 15,12). A lásku, kterou jsou povinni jeden druhému, ať „dokazují ze 
svých skutků“ (Jk 2, 18), jak říká apoštol: „Nemilujme jen slovem, ale opravdovým činem“ (J 3, 18). [...].“ 
Františkánské prameny I. Původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil Ctirad Václav Pospíšil. 
2. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. s. 16. odst. 36-37. 

Srov. Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří Bonaventura Štivar. Přeložila 
Markéta Koronthályová, J. B. Štivar. 1. vyd. Velehrad: Tomáš Ježek, 2001. s. 36. kap. 11. verš 5-6. 
141 Srov. Františkánské prameny I. Původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil Ctirad Václav 
Pospíšil. 2. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. s. 33. odst. 116. 

Srov. Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří Bonaventura Štivar. Přeložila 
Markéta Koronthályová, J. B. Štivar. 1. vyd. Velehrad: Tomáš Ježek, 2001. s. 60. verš 14. 
142 Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 12. prosince 1935 (na lodi Monte Olivia), Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
143 Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM ze 17. prosince 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
144 Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM ze 17. listopadu 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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bratři jezdili.145 Jak pro něho bylo důležité bratrství je vidět na slovech, která v roce 1980 

napsal o své návštěvě Jáchyma řádový bratr P. Šimon Zuzka OFM z českomoravské 

provincie, který působil v Evropě: „[...] Po příjezdu jsem hned navštívil Jáchyma a rozplakal 

se. [...].“146 

O mladé bratry v českomoravské provincii se také staral. Než odešel do zámoří, dával 

novicům duchovní cvičení. 147 Svůj pozitivní vztah k mladým bratrům vyjadřuje i ve svém 

dopise: „[...] Radost mám z krásného počtu noviců, snad dá Pán Bůh, že se jednou zase 

zmůžeme. [...].“148 

Jáchym měl tvůrčího ducha. Psal a publikoval články149 a knížky, přednášel lidem150 

nebo konal přednášky v rádiu151, fotografoval152, publikoval fotografie153 a filmoval154. 

V mládí měl dobré zdraví.155 V Argentině byl na operaci slepého střeva156, měl nohu v 

sádře157. Ve stáří se projevil revmatismus158, arteriosklerosa a žaludeční nervozita.159 

                                                 
145 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
146 Dopis od P. Šimona Zuzky OFM P. Kubíčkovi OFM z 10. listopadu 1980, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
147 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
148 Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM ze 16. prosince 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
149 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 20. srpna 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
150 Srov. Pozvánka na cyklus přednášek Jáchyma Procházky, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
151 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 20. srpna 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
152 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM ze 7. října 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 9. dubna 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 21. května 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
153 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 20. srpna 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
154 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 21. května 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Měli jsme zde otevření a posvěcení nového kláštera a kostela sv. Antonína a všechno jsem sám filmoval. 
[...].“ Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek sv. 
Rafaela], [1939]. s. 9.  
155 „[...] Počet zameškaných hodin učebných 0, z nich neomluveno 0. [...].“ Vysvědčení výroční číslo katalogu 
28 za školní rok 1916/17 z C. k. českého státního gymnasia v Praze III z 28. června 1917. Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1. 

„[...] Počet zameškaných hodin učebných 16, z nich neomluveno 0. [...].“ Vysvědčení výroční číslo katalogu 25 
za školní rok 1917/18 z C. k. českého státního gymnasia v Praze III z 28. června 1918. Provinční archiv, Kart. O-
P1-1. 
156 „[...] jsem se musel podrobit operaci slepého střeva [...] Jsem již doma ze sanatoria, ale nesmím se mnoho 
pohybovat, dokud se rána nezacelí úplně. [...].“ Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 9. dubna 
1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
157 „[...] sešel z balkonu [...] spadnul [...] pochroumal si nohu tak, že ji měl v sádře [...].“ Informace o Jáchymu 
Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
158 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 28. srpna 1967, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Asmazáducha a arteriosklerosa byly příčinou, proč téměř dvacet dní před svou smrtí nesloužil 

mši svatou.160  

Jáchym sám byl špatným pacientem. Nechtěl užívat léky, které mu lékaři 

předepsali.161 Měl tedy problém udělat něco pozitivního a nutného pro sebe, zatímco pro 

ostatní byl schopen přinést oběť, ať už to dokázal např. tím, že byl ochoten podstoupit 

dalekou cestu za našimi krajany do zámoří162, nebo když na smrtelné posteli ještě přemýšlel 

nad svými nesplněnými úkoly v leprosáriu, které chtěl ještě splnit163.  

 

1.3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU JÁCHYMOVA DÍLA 

 

Jáchymova pozůstalost, obsahující i jeho dílo, je v současné době uschována 

v provinčním archivu v konventu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. 

Materiály nejsou kompletní. Je neustálá snaha je doplňovat. Jáchymovo dílo je v písemné 

podobě a dle účelu se dělí na doktoráty, knihy a články. V současnosti bohužel není k 

dispozici Jáchymův teologický doktorát na téma „Františkánské misie a misionáři 17. a 18. 

století z českomoravské provincie františkánské“164 a dále malá historie o Milostivém 

Pražském Jezulátku napsaná Jáchymem k předání kopií sošky Milostivého Pražského 

Jezulátka v Buenos Aires a v Bolívii. Obě tyto práce se přes dosavadní snahu nepodařilo do 

provinčního archivu získat a jen těžko lze odhadnout, zda vůbec ještě existují. Není znám 

skutečný počet článků, které, kdy a kde Jáchym napsal a publikoval, ani všechna témata, 

kterými se zabýval. Obsahově se tedy jeho dosud známé dílo týká sv. Františka z Assisi, 

františkánství, misií, Milostivého Pražského Jezulátka.  

                                                                                                                                                         
159 „[...] Jednou ho našli bez vědomí v pokoji [...] A to se mu stalo dvakrát, až se [...] lékaři dohodli, že ho musí 
pořádně prohlédnout a zjistit, co mu je. [...].“ Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] Je churavý a právě v rukou lékařů. Má arteriosklerosu (kornatění cév), ale také žaludeční nervozitu a stále 
ho bolí hlava. Proto se lékaři pustili do něho a studují, co mu je. [...].“ Dopis od P. Šimona Zuzky OFM P. 
Kubíčkovi OFM z 10. listopadu 1980, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
160 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
161 „[...] On je těžkým pacientem. Nechce poslouchat a brát léky. [...].“ Dopis od P. Šimona Zuzky OFM P. 
Kubíčkovi OFM z 10. listopadu 1980, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
162 Srov. Leták Spolku sv. Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
163 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
164 Srov. Prohlášení PhDr. Bohumila Procházky doktorem bohosloví z 19. června 1936, Provinční archiv, Kart. 
O-P1-1. 



 26 

2 KONEC A DŮSLEDKY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY,  

DOBOVÝ KONTEXT 20. - 30. LET 20. STOLETÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Z HLEDISKA POLITICKÉHO, SPOLEČENSKÉHO, CÍRKEVNÍHO, 

FRANTIŠKÁNSKÉHO 

 

 Tato kapitola by měla dokreslit období Jáchymova života, které prožíval v rodné zemi 

v dospělosti až do svého odchodu do zámoří. Přestože jde pouze o stručné zachycení 

dobového kontextu ze stránky politické, ekonomické, sociální, církevní, františkánské, byla 

snaha postihnout jeho podstatné rysy. Kapitola začíná koncem první světové války, neboť 

sama válka a její důsledky hrály důležitou roli v dalším vývoji.  

 

2.1 KONEC A DŮSLEDKY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY165 

 

 Oddíl je složen ze tří částí: Versailleský systém a řešení případných budoucích rozporů 

diplomatickou cestou, důsledky první světové války a vliv první světové války na společnost. 

 

2.1.1 Versailleský systém a řešení případných budoucích rozporů diplomatickou cestou 

 

Příměří, podepsané 11. listopadu 1918 v Compiégne, ukončilo boje první světové 

války, ale teprve mírová jednání v Paříži za ní udělala definitivní tečku. Zástupci vítězných 

mocností se sešli 18. ledna 1919. Konference se účastnilo 32 států a dominií 

s nerovnoprávným postavením. Francie, Velká Británie, USA, Itálie a Japonsko měly 

rozhodující slovo a sepisovaly mírovou smlouvu. Ostatní státy se účastnily pouze těch 

jednání, která se jich bezprostředně týkala. Poražené státy se jednání neúčastnily vůbec a byly 

přizvány až k podpisu smluv. Vyřazeno bylo také Rusko. Jednání nebyla jednoduchá. 

Výsledkem byla soustava smluv, tzv. versailleský systém. 

                                                 
165 Srov. SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce: Novověk, dějiny nové doby. Ilustrovala Sylvie Mikulcová. 2. 
vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999 (2002 tisk). s. 108, 111-112. 

Srov. KUKLÍK, Jan – KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4: Nejnovější dějiny. Autor koncepce 
řady dějepisných učebnic Petr Čornej. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. s. 7-11, 30-31.  

Srov. HARNA, Josef – FIŠER, Rudolf. Dějiny českých zemí II.: Od poloviny 18. století do vzniku České 
republiky. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1998. s. 145.  

Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! z dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2006. s. 
103-105, 111-114. 
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Versailleská smlouva řešila mír s Německem. Spojenci označili Německo za hlavního 

viníka války a požadovali na něm řadu ústupků (územních, vojenských, hospodářských). 

Německo smlouvu podepsalo 28. června 1919 až po pohrůžce útoku na Německo. 

Následovaly ostatní smlouvy s poraženými státy, které řešily především územní ústupky. 

Součástí pařížské mírové konference bylo i uzavření smlouvy o zřízení Společnosti 

národů, jejímž cílem bylo zajistit kolektivní ochranu členským státům a řešení případných 

rozporů diplomatickou cestou, a proto byl zřízen Smírčí tribunál v Haagu. V praxi však 

existovalo velké množství problémů a význam smlouvy tak postupně upadal. 

V Briand-Kellogově paktu z 27. srpna 1928 se 57 států zavázalo neřešit problémy 

válečnou cestou. 

Ve 20. letech 20. století docházelo k postupnému sbližování Německa a SSSR se 

zbytkem světa. V říjnu 1925 byla dohodnuta nedotknutelnost pouze západních hranic 

Německa. ČSR s Německem uzavřela vlastní smlouvu o neútočení. V roce 1926 bylo 

Německo přijato do Společnosti národů. Dawesův plán z roku 1924 mu poskytl podporu 

z USA. Youngův plán z roku 1930 zrušil hospodářský dozor nad Německem a prodloužil 

dobu splatnosti reparací na 59 let. 

Celá řada problémů nebyla válkou vyřešena. Německo, které si chtělo upevnit válkou 

postavení mezi prvořadými velmocemi, se stalo podřadnou zemí. Všechny nově vzniklé státy 

měly na svých územích příslušníky jiných národů a všude vládla nespokojenost. 

Versailleský mír spíše odložil řešení problémů.  

 

2.1.2 Důsledky první světové války 

 

Ve válce zahynulo na devět milionů vojáků a dalších dvanáct milionů bylo zraněno. 

Nelítostná tvář války vzala velké části lidí budoucnost i víru v humanitu. Po celém světě se 

přehnala vlna sociálního i národního radikalismu. V Evropě zmizely čtyři monarchie. 

Rakousko-Uhersko se rozpadlo. Režimy se prosadily v Německu, Rusku a Turecku. Vytvořily 

se nové státy: ČSR, Polsko, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko, Finsko, Irsko. Existující státy 

změnily své hranice. Německo ztratilo kolonie a Turecko přišlo o svůj vliv na Předním 

východě. Válka učinila konec evropské nadvládě. USA se staly ekonomicky nejsilnějším 

státem světa. Válčící dohodové mocnosti byly odbytištěm amerických výrobků. Dolar se stal 

mezinárodním platidlem.  

 

 



 28 

2.1.3 Vliv první světové války na společnost 

 

Z front se vraceli lidé, kteří odešli do války mladí a nezkušení, nyní zjišťovali, že 

mnohdy nejsou schopni žít normálním životem. V Evropě se díky válce rozrostlo hnutí za 

emancipaci žen a posílily dělnické strany. Některé se přeměnily v komunistické strany 

sdružené od března 1919 do Komunistické internacionály, která byla řízená z Moskvy. 

 

2.2 VZNIK, VYMEZENÍ, POLITICKÝ SYSTÉM A EKONOMIKA ČSR A ČESKO-

SLOVENSKA166 

 

Rostl odpor proti první světové válce i odpor proti mocnářství. Vojska často rozháněla 

demonstrace a byly vzpoury i v armádě. V lednu 1918 vážně otřásla generální stávka 

hospodářstvím monarchie. Dne 6. ledna 1918 podepsali čeští poslanci Tříkrálovou deklaraci, 

která obsahovala požadavek na sebeurčení národů a vznik spolkového státu. Jediným řešením 

se však ukázalo odtržení a vznik československého státu. Touto koncepcí se začal zabývat i 

Národní výbor, v jehož čele stál Karel Kramář. Příprava se věnovala přerušení styků s Vídní, 

měnové reformě a přechodnému fungování nově vzniklého státu. Důležitost se kladla na 

zabránění vývozu potravin. Národní výbor navázal styky s Československou národní radou. 

Socialistické strany se během generální stávky, konané 14. října 1918, samostatně pokusily o 

předčasné vyhlášení samostatné republiky. Tato akce však skončila bezúspěšně. Dne 16. října 

1918 vydal Karel I. Císařský manifest, ve kterém slíbil federalizaci monarchie. Dohodové 

mocnosti však uznaly prozatímní československou vládu s Tomášem Garrigue Masarykem 

jako prezidentem a ministrem vnitra, Edvardem Benešem jako ministrem zahraničí a Milanem 

                                                 
166 Srov. PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vyd. Praha: Agentura Tip Š, 1991. s. 229-244. 

Srov. SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce: Novověk, dějiny nové doby. Ilustrovala Sylvie Mikulcová. 2. 
vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999 (2002 tisk). s. 110-111, 114-116, 120-122. 

Srov. KUKLÍK, Jan – KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4: Nejnovější dějiny. Autor koncepce 
řady dějepisných učebnic Petr Čornej. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. s. 13-22, 34-38, 
49-55.  

Srov. HARNA, Josef – FIŠER, Rudolf. Dějiny českých zemí II.: Od poloviny 18. století do vzniku České 
republiky. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1998. s. 134-158, 166-183.  

Srov. KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé (1867-1939). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. s. 97-99. 

Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! z dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2006. s. 
103, 115-128, 135. 

Srov. VESELÝ, Zdeněk. Přehled učiva k maturitě: Dějepis. 2. akualiz. vyd. Praha: Fortuna, 2006. s. 115-120. 

Srov. AUBRECHT, Radek – KADERKA, Michal. Maturitní otázky z dějepisu. 1. vyd. Praha: Tutor, 2006. s. 
120-123. 
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Rastislavem Štefánikem jako ministrem války. Dne 18. října 1918 byla vydána 

Washingtonská deklarace. Vyhlásila samostatnost československého státu založenou na 

republikánských principech. Císař, protože se obával občanské války, nechal odeslat 27. října 

1918 prezidentu USA W. Wilsonovi tzv. Andrassyho nótu. Nabízel v ní příměří a slíbil uznat 

práva Čechoslováků. Dne 28. října 1918 vyhlásil Národní výbor na Václavském náměstí 

samostatnou Československou republiku. V předsednictvu Národního výboru byli: ekonom 

Alois Rašín, představitel agrární strany Antonín Švehla, národní socialista Jiří Stříbrný, 

sociální demokrat František Soukup a zástupce Slováků Vavro Šrobár. Existenci republiky 

potvrdil Zákon o zřízení samostatného československého státu, který vydal Národní výbor. 

V dalších dnech docházelo k přebírání úřadů, soudu a k snaze zřídit v Praze vojsko 

tvořené Sokoly. Zároveň docházelo i ke zřizování národních výborů i mimo Prahu. Dne 30. 

října 1918 byla v Turčianském Svätem Martině přijata Martinská deklarace, ve které se 

slovenští politici přidávali ke společnému československému státu. Pařížská mírová 

konference pak ČSR definitivně uznala v mezinárodním měřítku v létě 1919. Delegace – 

Karel Kramář a Eduard Beneš – dojednala definitivní podobu hranic v mezích historických 

zemí Koruny České. Hranice s Polskem zůstala nedořešena. 

Vzhledem k tomu, že v pohraničí žila největší část menšin, udržení hranic od vzniku 

ČSR do léta 1919 nebylo snadné. Dne 29. října 1918 se rozhodli němečtí poslanci vyhlásit 

samostatnou provincii Deutschböhmen v Sudetech s hlavním městem Libercem. Vznikly další 

tři provincie: Sudetenland na severní Moravě a ve východních Čechách, Deutschsüdmähren 

na jižní Moravě a Böhmerwaldgau v jižních Čechách. Národní výbor provincie neuznal a 

nařídil jejich vojenské obsazení, ke kterému došlo na konci roku 1918. 

Dne 2. listopadu 1918 se pokusili čeští vojáci obsadit Slovensko, ale 13. listopadu 

1918 museli ustoupit po útoku Maďarů. Dohoda několikrát zasáhla a Maďaři museli dobytá 

území vyklidit. Trianonská smlouva učinila konec dalším snahám Maďarů o získání 

Slovenska. 

V roce 1919 se připojila k ČSR ještě zaostalá Podkarpatská Rus. Byla jí přiznána 

autonomie s vlastním sněmem, guvernérem a zastoupením v Národním shromáždění, neboť si 

nebyla schopna zřídit vlastní sněm. 

V roce 1919 ukončil mezinárodní zásah konflikt ČSR a Polska o Těšínsko a bylo 

rozděleno mezi oba znesvářené státy. Československo-polské vztahy však byly pošramoceny. 

Po zřízení nového státu vznikla vláda všenárodní koalice. Byly v ní zastoupeny 

všechny politické strany společně se zástupci zahraničního odboje. Dne 14. listopadu 1918 
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byl Tomáš Garrique Masaryk167 zvolen prezidentem ČSR. Předsedou vlády se stal Karel 

Kramář, ministrem zahraničí Eduard Beneš, ministrem financí Alois Rašín, ministrem války 

Milan Rastislav Štefánik.  

První vláda vyřešila měnovou a pozemkovou reformu. Dalším úkolem vlády byla 

příprava ústavy. Dne 29. února 1920 byla přijata ústava, podle které bylo Československo 

demokratickou republikou. Všem občanům v ní byla zaručena práva volební, náboženská, 

majetková, tj. plná práva. Branná povinnost byla jedinou povinností. Výkonná moc byla 

oddělena od moci soudní a zákonodárné a vzájemně nad sebou vykonávaly dozor. Prezident, 

volený na sedm let, stál v čele státu a exekutivy. Dvoukomorové Národní shromáždění, tj. 

třísetčlenný Parlament a stopadesátičlenný Senát, mělo zákonodárnou moc. 

V ČSR působily mnohé politické strany. Nejvlivnější byla agrární strana, tj. 

Republikánská strana malorolnického lidu. Tuto pravicovou stranu podporovalo zejména 

venkovské obyvatelstvo. Mezi její představitele patřili: Antonín Švehla, Milan Hodža, R. 

Beran, F. Udržal, Jan Malypetr. Původně nejpočetnější stranou byla Československá strana 

sociálně demokratická, která se opírala hlavně o dělníky. V. Tusar byl výrazným politikem 

sociální demokracie. Komunistická168 strana československá, která chtěla sociální demokracii 

radikalizovat, se od ní v roce 1921 oddělila a připojila se ke Kominterně, tedy podléhala 

rozkazům z Moskvy. Pracovala na destrukci demokratického systému ČSR. Výrazným 

komunistickým politikem byl Klement Gottwald. Německá nacionálně socialistická strana 

                                                 
167 Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně jako syn kočího. Vystudoval vídeňskou univerzitu, na které od roku 
1879 vyučoval. V roce 1882 přešel do Prahy. Zabýval se sociologií a filozofií. Neústupně lpěl na pravdě. Ostře 
vystoupil proti pravosti Rukopisu zelenohorského a královédvorského. Jednalo se pouze o vědecký spor. 
Masaryk se zastal židovského mladíka Leopolda Hilsnera obviněného z vraždy, přestože mu bylo vyhrožováno 
smrtí. Pravda byla pro něho cennější než vlastní život. Zásadové postoje mu přinesly velkou autoritu v ČSR i ve 
světě. Měl obrovské sociologické, filosofické i historické vzdělání, jazykovou výbavu, kontakty v zahraničí, 
vysokou osobní morálku. Věřil v humanitu a demokracii. Měl vznešené vystupování. Od roku 1907 byl členem 
říšské rady za Stranu lidovou realistickou. Při jeho volbě prvním československým prezidentem nikdo 
nezpochybňoval jeho zásluhy o nový stát a všichni věřili v jeho nadstranickost. Po jeho volbě se však ukázalo, že 
není zcela apolitický. Měl sympatie k levicovým stranám, byl reformačně nábožensky založený. Dne 27. května 
1920 byl zvolen prezidentem podruhé, dne 27. května 1927 potřetí a v roce 1934 počtvrté, a to mu bylo již 
osmdesát čtyři let a prodělal mozkovou mrtvici. Dne 14. prosince 1935 musel rezignovat a jako svého nástupce 
doporučil Edvarda Beneše. Masaryk dožil svůj život na zámku v Lánech. Zemřel 14. září 1937. Byl ikonou 
československé politiky a nedostižný vzor. Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! 
z dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2006. s. 118-119. 
168 Základem pro komunismus byly socialistické teze Marxe a Engelse. Lenin tvrdil, že mezi třídou 
vykořisťovatelů (buržoazií) a třídou vykořisťovaných (dělníků), na které se lidstvo dělí, se rozhořel třídní boj a je 
povinností komunistů provést revoluci kvůli svržení vykořisťovatelů. Proto je třeba vést důraznou politiku 
dělnické diktatury. Po vítězné revoluci měla vzniknout beztřídní společnost a veškerý majetek měl být společný. 
Podle Marxe měl stát v beztřídní společnosti zaniknout jako nepotřebný. Lenin význam státu posílil, ztotožnil 
státní a stranický aparát. Straně bylo podřízeno všechno. Veškerá moc byla soustředěna v rukou úzké skupiny 
lidí. Cílem bylo vítězství revoluce v celosvětovém měřítku a tomu bylo vše podřízeno. To byl také důvod vzniku 
Komiterny. Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! z dějepisu 2. 1. vyd. Brno: 
Didaktis, 2006. s. 126. 
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dělnická (od roku 1933 Sudetoněmecká strana), vedená K. Heinleinem a K. H. Frankem 

usilovala o odtržení pohraničí a jeho připojení k Německu. Hlinkova ľudová strana, pod 

vedením J. Tisa, chtěla autonomii Slovenska a postupně se fašizovala. Proti odstředivým 

silám byl přijat zákon na ochranu republiky, který umožňoval trestat protistátní činnost. 

V ČSR působily další demokratické strany např. Československá strana národně socialistická, 

Československá národní demokracie, Československá strana lidová, Německé aktivistické 

strany – socialisté, lidovci.  

Československá domácí politika se ve znamení hospodářské konsolidace zařadila zemi 

mezi nejvyspělejší státy světa.  

Zaostalost Slovenska, vzniklá z dlouhodobé podřízenosti Maďarsku, vyžadovala 

vybudování zcela nové sítě škol, a tím vychování slovenské inteligence.  

Zahraniční politika Československa se orientovala na Francii, s níž ji spojovala snaha 

o neměnnost versailleských dohod, avšak velmi málo dalších vazeb, a proto toto spojenectví 

nebylo pevné. Koalice malých středoevropských států, u jejíhož zrodu stála ČSR, měla čelit 

případné sovětské nebo německé rozpínavosti. A proto v srpnu 1920 uzavřela ČSR dohodu 

s Jugoslávií a v roce 1921 se k nim připojilo Rumunsko. Československo navázalo 

ekonomickou spolupráci i s Německem a se SSSR a snažilo se s nimi udržovat korektní 

vztahy. 

Odstranění poválečných ekonomických problémů a vytvoření stabilní měny 

znamenalo, že ČSR od roku 1924 ekonomicky prosperovala a zařadila se mezi deset 

nejprůmyslovějších států světa. Staré podniky se rychle modernizovaly a vznikaly nové. 

Problémy v celní ochraně zemědělství, v soustředěnosti průmyslu do určitých oblastí, 

v předimenzovanosti některých odvětví např. sklářství nebo cukrovarnictví se více projevily 

za světové hospodářské krize. ČSR zasáhla krize169, která ve světě vypukla v roce 1929, se 

zpožděním a vyvrcholila v roce 1933. Nejdříve postihla zemědělství, poté spotřební průmysl a 

                                                 
169 Světová hospodářská krize zasáhla všechny složky hospodářství. Počátkem bývá označován 24. říjen 1929 
(černý čtvrtek), kdy došlo ke krachu na newyorské burze. Od roku 1927 se především kupovaly akcie, do výroby 
se investovalo jen velmi málo. Vyšší poptávka po akciích než nabídka akcií způsobovala vyšší cenu těchto akcií 
než byla jejich skutečná hodnota. Stačil malý otřes. Lidé se začali ve velkém zbavovat akcií, nabídka akcií byla 
vyšší než poptávka, cena akcií velice klesla. Protože se většinou obchodovalo pomocí úvěrů, úvěry nemohly být 
spláceny a banky z nedostatku finančních zdrojů krachovaly. V roce 1929 velká nadúroda obilí snížila jeho cenu. 
Trh nefungoval a krize se přelila i do zemědělství. Provázanost světového trhu způsobila rozšíření hospodářské 
krize do celého světa. Výroba poklesla na celém světě o cca 40 %, nabídka byla mnohem vyšší než poptávka, 
zboží se hromadilo ve skladech, státy se bránily systémem cel, trh ovládly průmyslové koncerny a tak se 
centralizoval průmysl, malé firmy zanikly, velmi vzrostla nezaměstnanost, vznikaly sociální nepokoje. Státy 
nespolupracovaly na řešení krize, každý stát se ji snažil řešit sám. Státy ji většinou řešily státními zásahy do 
hospodářství s různou mírou úspěšnosti. Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! 
z dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2006. s. 127-128. 
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nakonec celé hospodářství. Vývoz poklesl o více než sedmdesát procent, průmyslová výroba 

se snížila na polovinu, nezaměstnanost v roce 1933 vzrostla dvacetkrát oproti roku 1929. 

Vláda široké koalice vedená F. Udržalem zavedla opatření, která mírnila sociální dopady 

krize na obyvatelstvo, tj. příspěvky v nezaměstnanosti, stravovací akce, veřejné práce apod., 

ale neřešila příčiny krize. Docházelo tedy ke stávkám a demonstracím. Až v roce 1932 vláda 

v čele s Janem Malypetrem prosadila státní zásahy do hospodářství. Vládě umožňoval zákon 

o mimořádné moci nařizovací z 9. června 1933 vydávání ekonomických zákonů bez schválení 

parlamentem. Stát spolurozhodoval o úvěrech a reguloval zahraniční obchod. Krize však až 

do vypuknutí Druhé světové války zcela nezmizela.  

Stav ekonomiky radikalizoval část společnosti. Radikálové vyvolávali nepokoje, 

protiněmecké i protižidovské bouře. Jejich vrcholnou akcí byla snaha o židenický puč v Brně, 

tedy pokus o státní převrat, který neměl žádnou politickou podporu a skončil neúspěšně. Na 

Slovensku Hlinkova strana měla stále tvrdší požadavky na autonomii. Protičeská 

demonstrace, ve kterou se změnily oslavy konané v Nitře, ukázala, že Hlinkova strana získává 

podporu veřejnosti. V německém pohraničí – v Sudetech – byl dopad krize na německé 

obyvatelstvo tvrdší, protože v těchto oblastech převládal spotřební průmysl nejvíce postižený 

krizí. Někteří politici v Německé nacionálně socialistické straně dělnické tvrdili, že vláda 

nechala Němce na holičkách.  

Všechny nepokoje byly spojené s nacionalismem. ČSR ale přistupovala k menšinám 

demokraticky. Existovalo však mnoho nevyřešených národnostních problémů. Na narůstající 

domácí extremismus musela ČSR reagovat. Zákon o tisku a mimořádných opatřeních 

z července 1933 umožňoval rušit protistátní tisk. Na základě zákona o zastavování činnosti 

politických stran z října 1933 byla zrušena Německá nacionálně socialistická strana dělnická, 

ale v činnosti pokračovala po své transformaci jako Sudetoněmecká strana. 

ČSR, sousedící s nedemokratickými státy, byla ohrožena ze zahraničí a dostávala se 

do mezinárodní izolace, neboť ostatní státy koalice malých středoevropských států již byly 

závislé na Německu a smlouva o vzájemné pomoci a spolupráci se SSSR z května 1935 měla 

malou hodnotu vzhledem k uzavřené podobné smlouvě mezi SSSR a Německem. Francie 

prosazovala politiku appeasementu170, protože se obávala války s Německem. Od roku 1936 

začala ČSR na svých hranicích budovat opevnění. 

                                                 
170 Jde o politiku, která spočívala v ústupcích Německu, přičemž následky těchto ústupků měla nést jiná strana 
než strana prosazující tuto politiku. Hlavními zastánci byli britský premiér Neville Chamberlain a jeho ministr 
zahraničí Edward Halifax. Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! z dějepisu 2. 1. vyd. 
Brno: Didaktis, 2006. s. 135. 
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Sudetoněmecká strana vyšla jako nejsilnější strana z parlamentních voleb v květnu 

1935 a jen systém přepočítávání hlasů na mandáty zajistil volební vítězství agrárníkům, kteří 

tak mohli sestavit vládu včele s Milanem Hodžou. Sudetoněmecká strana začala úzce 

spolupracovat s Adolfem Hitlerem a odmítla jednání s československou vládou o německé 

autonomii. Hitlerovým cílem, který dal najevo v únoru 1938, bylo připojení německých 

oblastí k říši. V roce 1938 na sjezdu Sudetoněmecké strany vyhlásil Konrád Henlein program 

strany, tzv. Karlovarské požadavky, kterým mělo dojít ke vzniku německého státu v ČSR, a 

byl tedy pro ČSR nepřijatelný. Německo se začalo připravovat na útok proti ČSR (viz plán 

Fall Grün). V květnu 1938 vyhlásila ČSR částečnou mobilizaci jako reakci na stahování 

německých vojsk k jejím hranicím. Sudetoněmecká strana odmítla návrh vlády ČSR 

přijímající Karlovarské požadavky, protože již chtěla připojení území k Německu a vyvolala 

v pohraničí pokus o puč, ale ten byl armádou potlačen. Lord Walter Runciman, britský 

zmocněnec, který v srpnu 1938 přijel do ČSR posoudit situaci v pohraničí, po svém návratu 

sdělil, že soužití Čechů a Němců v jednom státě není možné. 

Britský ministerský předseda Neville Chamberlain přinesl na schůzku s Adolfem 

Hitlerem plán na odstoupení pohraničních oblastí ČSR s více než polovinou německého 

obyvatelstva. Vláda ČSR byla donucena tento návrh přijmout. Dne 22. září 1938 podala 

Hodžova vláda demisi a nahradila ji úřednická vláda generála J. Syrového. Dne 22. září 1938 

se Chamberlain znovu sešel s Hitlerem a Německo požadovalo územní ústupky ČSR také ve 

prospěch Maďarska a Polska. Dne 23. září 1938 vyhlásila Syrového vláda všeobecnou 

mobilizaci, protože odmítla akceptovat požadavky Německa. Národ ukázal velkou vůli 

k obraně. Hitler oznámil, že pokud ČSR nepřijme jeho podmínky do 28. září 1938, Německo 

zaútočí. Těsně před vypršením termínu byla zorganizována další schůzka, která se konala dne 

30. září 1938 v Mnichově za účasti Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, ale bez 

československé účasti. Výsledky jednání z této schůzky byly československé delegaci sděleny 

s tím, že nepřijme-li je ČSR, bude považována za agresora. Francie navíc uvedla, že ČSR by 

musela provést územní ústupky, i pokud by šlo o vítěznou válku. Prezident Beneš podmínky 

přijal, protože v dané situaci cítil, že je to v zájmu přežití národa, a proto tak jednal. Totiž 

Francie i Velká Británie by do války nezasáhly, jak daly najevo, SSSR nechtěla do války 

zasáhnout bez podpory Francie, pravděpodobný byl i útok ze strany Polska a Maďarska. ČSR 

by tedy ve válce zůstala sama a nemohla se spolehnout ani na opevnění, která nebyla 

dokončena. V případě prohrané války by patrně národu hrozila genocida či úplné zničení. 

Benešova kapitulace znamenala zklamání pro mnoho lidí v ČSR, protože národ měl velkou 
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vůli se bránit a tato kapitulace vedla k pocitu poraženectví, oportunismu a ztrátě národní 

hrdosti. Podepsáním mnichovského diktátu skončilo období první republiky.171 

Druhá republika je označována jako období mezi Mnichovem a 15. březnem 1939. 

ČSR v něm přišla např. o třetinu území, významná hospodářská centra, ložiska uhlí, velkou 

část opevnění. Byla závislá na Francii a na Velké Británii. Dne 7. října 1938 vznikla 

v Bratislavě slovenská vláda v čele s Jozefem Tisem, předsedou Hlinkovy ľudové strany. Dne 

11. října 1938 vyhlásila autonomii Podkarpatská Rus. Ústavními zákony z 19. listopadu 1938 

byly změny schváleny a oficiálně přestala existovat Československá republika. Prezident 

Eduard Beneš172 abdikoval, odjel do exilu a pracoval tam na obnově státu. Stát ale dále 

existoval jako Česko-Slovensko a stále více se fašizoval.173 Pravicové strany se sloučily ve 

Straně národní jednoty a premiérem se stal R. Beran. V opoziční Národní stranu práce se 

změnila Sociální demokracie, KSČ byla zakázána. Emil Hácha – apolitický soudce – byl 

zvolen prezidentem republiky. Hitler byl rozhodnut zlikvidovat úplně Československo a 

donutil Tisa vyhlásit samostatnost. Samostatný Slovenský štát vznikl dne 14. března 1939. 

Maďarsko začalo obsazovat Podkarpatskou Rus. Prezidentu Háchovi, který odjel do Berlína 

konzultovat situaci s Hitlerem, bylo oznámeno, že české území začnou obsazovat jednotky 

wehrmachtu ráno 15. března 1939. Hácha to měl schválit. Po brutálním nátlaku starý a 

nemocný Hácha podepsal dokument, kterým dával národ pod ochranu Říše. Vznikl nový 

státní útvar Protektorát Čechy a Morava.  

 

2.2.1 Dokreslení těžkého období 1918-1923 - poválečný rozvrat, bída a sociální bouře174 

 

V roce 1918 skončila 1. světová válka za nacionální zášti, která rozmetala státy s jejich 

hranicemi. Češi museli znovu do uniforem, aby zajistili založení státu.  
                                                 
171 Období 1918-1938 se nazývá první republika. Po celou dobu zůstala striktně demokratická. Za ideály 
humanity a demokracie vděčila Tomáši Garrigue Masarykovi. Národnostní problémy v Československu se staly 
hlavní příčinnou jeho zániku. Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! z dějepisu 2. 1. 
vyd. Brno: Didaktis, 2006. s. 115, 124. 
172 „[...] 1935 [...] 18. prosince byl Edvard Beneš zvolen ve Vladislavském sále za druhého československého 
prezidenta. Ze 440 odevzdaných hlasů znělo na jeho jméno 340 hlasovacích lístků [...] Žádné vládní politické 
změny Benešovo zvolení nepřineslo. Beneš chtěl vzpoury spíše zmírňovat, stavěl se do pozice „prezidenta 
všech“. Čekalo ho však obtížné politické období s problémy vnitropolitickými i mezinárodními, jakým Masaryk 
čelit nemusel. [...].“ BĚLINA, Pavel et al. Kronika Českých zemí. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1999. s. 679. 
173 Fašismus byl silně nacionální a vznikl jako reakce na posilování socialistických stran po válce. Výchozím 
principem byl princip síly. V Německu nabyl fašismus největšího rozsahu a získal podobu nacionálního 
socialismu – nacismu. Vycházel z toho, že německý národ je předurčen ke světovládě, že Německo musí získat 
přirozený životní prostor na východě a že je nutné zachovat rasovou čistotu. Srov. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena – 
ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! z dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2006. s. 126-127. 
174 Srov. KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé (1867-1939). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. s. 89-97. 
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Od jara 1918 až do počátečních měsíců roku 1919 kosila lidi španělská chřipka. Na 

světě zemřelo 20-25 milionů lidí, tedy cca dvakrát více než v 1. světové válce.  

Čeští politici zahájili 28. října 1918 převrat převzetím obilního úřadu. Moc mohl 

udržet ten, kdo disponoval zásobami potravin.  

Hodnota peněz klesala a ceny potravin rostly. Přídělový systém sotva stačil držet lidi 

při životě a často selhával. Černý trh ovládal situaci. Průměrné mzdy byly ubohé a stačily jen 

na přežívání. Zemědělští dělníci na velkostatcích byli na tom lépe, protože dostávali deputát, 

tj. jakousi minimální dávku potravin. Jejich měsíční plat byl ovšem velice nízký. Obohacovali 

se jen spekulanti, váleční zbohatlíci a keťasové, tj. obchodníci na černém trhu. Z armády 

přicházeli demobilizovaní, kteří nemohli najít práci. Průmysl se orientoval na mírovou 

výrobu, a proto propouštěl. Nebyly suroviny, byl nedostatek uhlí. Byl přijat zákon o státní 

podpoře v nezaměstnanosti. Měl fungovat jen tři až čtyři měsíce, ale jeho platnost byla 

prodlužována, protože bylo mnoho nezaměstnaných.  

Mezi nezaměstnanými vládly nejradikálnější nálady. Jedna skupina nezaměstnaných 

založila v roce 1919 Veleobec československých komunistů, jiná Komunistische Partei 

Deutschböhmen a začala vydávat noviny Die Rote Fahne. 

Vláda zřídila ministerstvo pro zásobování lidu, do jehož čela postavila MUDr. 

Bohumila Vrbenského, známého svými neustálými požadavky na nákupy potravin ze 

zahraničí a svými souboji s ministrem financí JUDr. Aloisem Rašínem. Vrbenského 

ministerstvo prosazovalo dotování přídělů, organizovalo i různé podpůrné akce a rozprodeje 

válečných zásob za oficiální ceny.  

Na nátlak veřejnosti začalo zvláště ministerstvo vnitra v čele s Antonínem Švehlou 

pronásledovat keťase. Byl přijat zákon prohlašující keťasení za zločin.  

Spodina si počínala stejně jako ti nejhorší keťasi. Rostlo drancování a demonstrace 

lidí. 

Vytvoření nových států vytvořilo nové celní přehrady. Nacionalismus a formování 

národních ekonomik nových států překážely řešení situace.  

ČSR měla po převratu společnou měnu s Rakouskem, s Uhrami a s bývalými územími 

mocnářství a tím byla závislá na veškerých machinacích s měnou na těchto územích. Rostla 

inflace. V únoru 1919 se československý měnový trh díky Rašínově akci oddělil od okolních. 

Inflaci se tak podařilo na nějaký čas zastavit a později zbrzdit.  

Úspěch měla vypsaná 4 % státní půjčka ve zlatě, která vyvolala lidové sbírky na „zlatý 

poklad republiky“, dále zákon o uvalení dávky z majetku a válečných zisků.  
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Inflace se opět zvyšovala. Zvyšování mezd si vynucovaly odbory, zejména Odborové 

sdružení československé (OSČ) přimykající se k ČSSD.  

Prakticky všechny politické strany zakládaly samostatné odborové centrály. 

Existovaly i odborové svazy, které nevstoupily do žádné centrály. Roztříštěné odbory 

nevykonávaly takový tlak na zlepšování pracovních podmínek a na zvyšování mezd a 

nedocházelo tedy v pracovních vztazích k potřebné rovnováze. 

Na podzim 1919 se dařilo zvládat běžné denní problémy, ale přechod do mírových 

poměrů byl někde na půli cesty. Dělnictvo i celé socialistické strany žádaly socializaci 

hospodářství. Umírnění včetně prezidenta Masaryka mluvili o nutnosti zavést demokracii i do 

hospodářství. Československá národní demokracie, hlasatelka názorů kapitálu, se vyjádřila 

pro vyvlastnění uhelných dolů. V roce 1920 byl schválen zákon zabývající se kontrolou 

kapitalistického hospodářství.  

V letech 1920-1921 se úspěšně rozvinulo podnikání a vypadalo to, že ČSR úspěšně 

vstupuje do mírového života. Průmyslově vyspělé České země se staly jednoznačně vývozním 

státem, ale chudší státy se jejímu dovozu bránily, protože ho neměly čím splácet. Vyspělá 

zemědělská výroba ČSR neměla zájem na odebírání zemědělských produktů chudých zemí. 

Problémy zvětšilo i intenzivní úsilí stabilizovat československou korunu tím, že se zvyšovala 

její hodnota. V roce 1922 byl tento deflační kurs zastaven a koruna zaujala na mezinárodním 

finančním trhu pevné místo. Zboží českých exportérů však bylo drahé.  

V roce 1921-1922 přišla z USA krize, která se v ČSR projevila poklesem výroby a 

poklesem mezd, což vyvolalo novou vlnu stávkového hnutí. Překonat krizi však mohly jen 

modernizované nebo zcela nové továrny a provozy. V roce 1923 byla velká nezaměstnanost, 

která během roku klesala. Docházelo k přeskupování pracovních sil. Poválečné hospodářské a 

sociální období skončilo a republika vstoupila do nového období. 
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2.3 CÍRKEVNĚNÁBOŽENSKÉ POMĚRY 20. - 30. LET 20. STOLETÍ175 

 

 Odpor české veřejnosti budila prorakousky zaměřená část katolického tisku a úslužný 

postoj hierarchie k národnostně nespravedlivé monarchii. Vojáci, kteří přicházeli z války, byli 

naladěni proticírkevně a protinábožensky. Objevovala se např. hesla „Po Vídni Řím!“, „ Řím 

musí býti Čechem souzen a odsouzen!“. Církev byla tupena, její chyby byly zveličovány, 

katolické kněžstvo bylo terčem posměchu. Katolické Slovensko a řeckokatolická 

Podkarpatská Rus měly velký vliv na řešení církevně-politických otázek v dalším vývoji a 

posílily katolíky v českých zemích a na Moravě. Československá vláda ustoupila od 

připravované rozluky mezi státem a církví, neboť by pravděpodobně jednání o této otázce 

ohrozilo přijetí ústavy. 

 Duchovenstvo bylo zaneprázdněno vlastní krizí a stavovským hnutím reformním. 

Pavel Huyn, pražský arcibiskup, se po převratu uchýlil do Říma a Lev Skrbenský, olomoucký 

arcibiskup, byl zcela bezmocný. Kněžský spolek Jednota katolického duchovenstva fakticky 

vedl církevní záležitosti. V jeho čele byli např. J. Š. Baar, Xaver Dvořák. Přes devadesát 

procent českého kléru se přihlásilo k jeho členství. Výbor vypracoval reformní návrhy176 a 

delegace je předložila papeži Benediktu XV. Svatý Stolec přijal reformní návrhy ke 

zkoumání. Po návratu delegace s minimálním výsledkem se spolek rozpadl na umírněný střed, 

na radikální levici a na krajní pravici s mluvčím F. X. Novákem. V září 1919 byl jmenován 

pražským arcibiskupem František Kordač, odpůrce novot. Někteří radikálové spolek opustili a 

                                                 
175 Srov. KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. s. 239-246. 

„[...] Po první světové válce je třeba v souvislosti s proměnou politické mapy Evropy znovu upravit vztah církve 
a státu. Kromě toho se zde odrazil i vliv přijetí Kodexu kanonického práva v roce 1917, v němž církev 
požadovala po státu řadu záruk náboženské svobody. To, co církev v liberálním 19. století vehementně popírala, 
zejména státní zákony o náboženství, které Pius IX. prohlásil za neplatné, to po r. 1918 se stejnou vehemencí 
bránila, protože upravovaly podmínky pro církevní činnost a církevní hodnostáři v nich viděli pojistku před 
mocenskou libovůlí (paradoxně šlo o tytéž zákony). Změna politické mapy Evropy vyžadovala i novou právní 
úpravu vztahů se státem (v této době je podepsán i modus vivendi s Československem). Ve 20. a 30. letech se 
však církev dostala do mnohem složitější situace v důsledku vzniku totalitních režimů, znamenající zcela nový 
rozměr proticírkevních útoků. [...].“ ŠEBEK, Jaroslav. Církev v liberálním a totalitním státě: Vztah církve a státu 
od 2. poloviny 19. století do roku 1945. Katolický týdeník, 1997, roč. 8, č. 35, Příl. Perspektivy, č. 8, s. 5.  

„[...] Duchovní život v ČSR se vyznačoval širokou náboženskou svobodou. [...] se [...] nejvíce obyvatel i nadále 
hlásilo k římskokatolické církvi (téměř 10 a půl milionu). K protestantským církvím náleželo celkem 1 a půl 
milionu věřících. K židovskému náboženství se hlásilo 365 830 věřících, tj. 2,5 % z celkového počtu obyvatel 
ČSR. Řeckokatolická církev měla nejsilnější pozice na Podkarpatské Rusi. [...].“ KUKLÍK, Jan – KUKLÍK, Jan. 
Dějepis pro gymnázia a střední školy 4: Nejnovější dějiny. Autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr 
Čornej. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. s. 20.  
176 „[...] požadavky byly shrnuty do šesti bodů: 1. zřízení českého patriarchátu, 2. rozšíření církevní samosprávy 
a možnost laické spolupráce v ní, 3. úprava práva patronátního a obsazování far, 4. návrh na liturgii v lidovém 
jazyce, 5. úprava kněžského studia a výchovy, 6. zdobrovolnění celibátu. [...].“ KADLEC, Jaroslav. Přehled 
českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. s. 240. 
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v lednu 1920 Kordač spolek rozpustil. Po schválení Kordačova rozhodnutí v Římě, vyzvali 

také ostatní biskupové kněžstvo, aby ze spolku vystoupilo a sdružovalo se v diecézní jednoty 

pod vedením episkopátu. Vůdcové spolku vzdorovali ještě nějaký čas, zůstali však katolíky. 

 V roce 1918 se sjednotily české evangelické obce helvetského a augsburského vyznání 

na husitské základně v českobratrskou církev evangelickou. V roce 1919 stát zřídil Husovu 

evangelickou fakultu. 

 Dne 8. ledna 1920 byla založena Církev československá. Založili ji nespokojení kněží 

a vydali provolání k národu, aby opustil římskou církev a vstoupil do církve národní. 

Profesoři filosofické fakulty Josef Šusta a Josef Pekař v denním tisku varovali veřejnost před 

těmito kroky. Zakladatelé Československé církve zvažovali, zda se mají připojit k nějaké již 

existující církvi. Konservativní směr chtěl vytvořit autokefalní Československou 

pravoslavnou církev. Kněz Matěj Pavlík byl vysvěcen od srbských pravoslavných biskupů na 

biskupa. Radikálnější směr Karla Farského chtěl vytvořit zcela novou křesťanskou církev plně 

odpovídající duchu národa současné doby a tento směr zvítězil. 

 Závislost katolické církve na státu, zavedená květnovými zákony z roku 1874, stále 

trvala. Téměř osmdesát procent obyvatel zůstalo věrno katolické církvi. Úpravu poměrů mezi 

státem a katolickou církví bylo tedy třeba řešit kompromisem mezi státem a Svatým Stolcem. 

V roce 1925 byl vydán zákon o svátcích, který mimo jiné zrušil tři mariánské svátky, jejichž 

svěcení není kodexem předepsáno a svátek sv. Jana Nepomuckého. V roce 1925 bylo slaveno 

Husovo úmrtí s velkou okázalostí. Svatý Stolec v tom spatřoval provokaci a odvolal svého 

nuncia.177 V roce 1927 se podařilo spor urovnat a sjednat zásadní dohodu o nejdůležitějších 

církevně politických otázkách („modus vivendi“).178 V roce 1928 došlo k úplnému obnovení 

diplomatických styků Československa s Vatikánem. 

 V roce 1929 vláda umožnila konání oslav svatováclavského milénia a převzala 

ochranu nad těmito slavnostmi. Získaly tak celostátní ráz. Prezident pronesl významný projev. 

                                                 
177 „[...] Svatá stolice pokládala účast prezidenta Tomáše G. Masaryka a oficiální vládní delegace na prvních 
celostátních oslavách svátku mistra Jana Husa v roce 1925 za urážku katolické církve a na znamení protestu 
odvolala papežského nuncia z Prahy. Diplomatický incident se stal pro obě strany prestižní záležitostí, přestože 
si ani jedna nepřála přerušení diplomatických styků či další zhoršování vzájemných vztahů. [...].“ BĚLINA, 
Pavel et al. Kronika Českých zemí. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1999. s. 658.  
178„[...] Modus vivendi jednak upravil jmenování biskupů československých v duchu církevního práva (biskupy 
jmenuje Svatá Stolice, ale vláda republiky může jejího kandidáta z vážných důvodů politických odmítnout), 
jednak stanovil způsob a zásady nového rozhraničení československých diecézí, jehož potřeba vyplynula ze 
změny politických poměrů. Podle modu vivendi měly se hranice všech československých diecézí krýt 
s hranicemi státními, což bylo důležité zvláště pro Slovensko, jež se vymanilo z církevní pravomoci biskupů 
maďarských. Zvláštní článek modu vivendi stanovil, že řády a kongregace, jejichž domy jsou v Československu, 
nebudou podléhat představeným v cizině. [...].“ KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 2. Praha: 
Zvon, 1991. s. 243-244. 
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V roce 1935 se konal sjezd katolíků Československé republiky a vláda oficiálně přivítala 

papežského legáta kardinála Verdiera. Při prezidentských volbách v roce 1935 rozhodly 

katolické strany volbu ve prospěch dr. Beneše a byly tak vytvořeny další podmínky pro klidný 

církevní vývoj v Československé republice.  

 Strany s křesťanským programem hrály důležitou roli při politickém hlasování. 

Katoličtí političtí činitelé si připisují úspěchy v oblasti spojené s budoucností katolické 

kultury.179 Katolická konfesní strana v čele s knězem jako jejím předsedou a státním 

ministrem dnes zavání anachronismem. Strana si ale včas nevychovala vedoucí dorost, který 

by tvořili laici. Spojení politické aktivity s náboženskou vírou se jevilo velké části věřících 

jako nepřípustné z důvodu ztotožňování náboženství s běžnou denní politikou. Jako pozitivní 

je třeba hodnotit, že lidová strana se postavila za demokracii a za republiku a těm zůstala 

věrná.180 

 

2.3.1 Poměry v rámci katolické církve ve 20. - 30. letech 20. století181 

 

 Mezi nejpopulárnější postavy mezi československými hierarchy patřili Antonín Cyril 

Stojan182, arcibiskup olomoucký (1921-1923), dále František Kordač183, pražský arcibiskup 

(1919-1931) a Antonín Podlaha184, světící biskup.  

                                                 
179 „[...] svým úsilím zabránili především rozluce církve od státu, zajistili hmotné postavení kněžstva úpravou 
kongruy, zabránili další parcelaci církevních statků, zabránili zrušení církevního školství, znemožnili odnětí 
práva vysokého školství teologickým fakultám pražské, olomoucké a nově zřízené bratislavské a prosadili, že 
bylo ponecháno povinné vyučování náboženství na školách obecných, měšťanských (vyjma čtvrtý ročník) a 
středních až do třídy páté (arci v omezeném počtu hodin); kněžím vyučujícím náboženství na státních školách 
přiznáno právo pragmatikální parity s ostatními učiteli a profesory; uznána zvláštní duchovní správa v armádě, 
ponechány církví zasvěcené svátky, uznána revise učebnic urážejících základní principy katolického náboženství 
a zkreslující události církevněnáboženské, zmařeny pokusy o zavedení nuceného civilního sňatku, stejně jako 
pokusy o převzetí matrik a charitativních ústavů církevních. [...].“ KADLEC, Jaroslav. Přehled českých 
církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. s. 244-245. 
180 „[...] Český politický katolicismus reprezentovala po 1. světové válce Československá strana lidová, která 
vznikla z několika politických subjektů v roce 1918. V jejím čele stanul rovněž kněz Jan Šrámek, který byl poté 
hlavní osobností, jež utvářela stranickou politickou linii, a to až do přechodného zániku strany v roce 1938. [...].“ 
ŠEBEK, Jaroslav. Pokus o srovnání českého a rakouského politického katolicismu v letech 1918-1933/1934: 
Analogie a diference. In Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2000. s. 
182. 
181 Srov. KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. s. 246-250. 
182 „[...] Když pracoval ještě v politice jako poslanec říšské rady a pak jako senátor v počátcích samostatného 
státu, nebyl mu politický mandát ničím jiným než nástrojem milosrdenství a lásky. [...].“ KADLEC, Jaroslav. 
Přehled českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. s. 246. 
183 „[...] muž přísného života, filosof autority a nesmlouvavý kritik moderního chaosu mravního i politického. 
Býval profesorem a rektorem kněžského semináře v Litoměřicích a pak profesorem pražské teologické fakulty a 
universitním kazatelem. [...] Když stanul v čele církevní správy, tvrdě a chladně provedl na těle nemocné církve 
osvobozující operaci, rozhodně potlačil odbojné hnutí v kněžstvu, a svou moudrostí a prostým způsobem života 
odzbrojil nakonec ty, s nimiž se střetl v osobním zápase. Zvýšenou péči věnoval kněžskému dorostu, horlivě 
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 O rozvoj náboženského života se zasloužili silné osobnosti mužských řeholí, které se 

v době náboženské krize rozhodly pro důsledný návrat k mnišskému a apoštolskému ideálu. 

 V letech 1919-1929 byly kněžské semináře poloprázdné, a proto se objevila 

v diecézním kněžstvu generační mezera. Byl znatelný rozdíl mezi starší a mladou kněžskou 

generací. Velká část mladé kněžské generace nepřevzala špatné zvyky josefínských 

byrokratů, ani pokrytecký a ziskuchtivý životní styl, ale volila si svoje povolání z ideálních 

důvodů a pracovala horlivě. 

 V katolické církvi zůstalo více než tři čtvrtiny národa. Na odpadové hnutí, především 

v prvních dobách, kdy náboženská iniciativa vycházela téměř výlučně od jednotlivých kněží, 

měly vliv např. duchovní úroveň farářů, jejich horlivost, způsob duchovní správy. Někde 

dokázala uvědomělá katolická menšina statečně hájit svou víru proti nepřátelskému okolí. 

 Rozkvět náboženského života v českých zemích po první světové válce souvisel 

především s obnovou Orla, katolické organizace, která na rozdíl od jiných tělocvičných 

sdružení usilovala o pěstění těla pro duši a pro Boha. Česká katolická charita, která byla 

organizovaná podle diecézí a farností, za spolupráce řádových sester různých kongregací 

soustředila péči o nemocné sirotky a chudé. Ve sdružení Ústředí katolického studentstva byl 

zahrnut především akademický spolek Liga akademická v Praze, která vydávala kulturní revui 

Život a akademický spolek Moravan v Brně, který vydával revui Akord a edici knih Duchovní 

orientace. Ústředí katolického studentstva vydávalo pro středoškolské studentstvo měsíčník 

Jitro. Hierarchicky řízený apoštolát laiků Katolická akce účinněji zakotvil jen v prostředí 

studentském. 

 Nadprůměrné vědecké osobnosti působily především na pražské a olomoucké 

teologické fakultě. V Praze působili filosof Jaroslav Beneš, biblista Josef Heger, byzantolog 

František Dvorník, historik Jan Kapistrán Vyskočil, archeolog Josef Cibulka, odborník 

ve staroslověnštině Josef Vajs, dále odborník ve staroslověnštině, znalec staročeské bible a 

české barokní literatury Josef Vašica. V Olomouci působili biblista Jan Hejčl, dogmatik 

František Cinek, sociolog Bedřich Vašek, historik apologetického zaměření Augustin 

Neumann. Na bohosloveckém učilišti v Obořišti byl Josef Miklík, v Českých Budějovicích 

Ludvík Martoušů. Na filosofické fakultě v Brně působil přední muzikolog Dobroslav Orel. 

Josef Florian začal vydávat ve Staré říši na Moravě své Dobré dílo, tj. většinou překlady 

                                                                                                                                                         
vizitoval a svými kázáními povzbuzoval věřící lid. [...].“ KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 
2. Praha: Zvon, 1991. s. 247. 
184 „[...] velekněze svatého života, vroucího ctitele národních patronů, vynikajícího učence a mecenáše katolické 
literatury, přítele a dobrodince chudých a trpících, strážce a dobudovatele svatovítské katedrály [...].“ KADLEC, 
Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 2. Praha: Zvon, 1991. s. 247. 
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cizích autorů v dokonalé úpravě. Nakladatelství v čele s nakladatelstvím Ladislava Kuncíře 

kráčelo ve Florianových stopách. Dalšími významnými osobami byly Jakub Deml, literární 

kritici Albert Vyskočil a Miloš Dvořák, hudební skladatelé J. B. Foerster a O. A. Tichý, 

varhanní virtuos B. Wiedermann, lékař R. W. Hynek (studie o turínském plátně), spisovatel 

Karel Schulz, publicista Alfréd Fuchs.  

 

2.3.1.1 Čeští františkáni ve 20. - 30. letech 20. století185 

 

 Na počátku 20. let 20. století měla provincie konventy v Praze, Chebu, Tachově, 

Kadani, Jindřichově Hradci, Plzni, Bechyni, Uherském Hradišti, Voticích, Turnově, Slaném, 

Dačicích, Hájku, Hostinném, Zásmukách, Moravské Třebové, Hejnicích a hospice 

v Hořovicích a na Skalce u Mníšku. Noviciáty byly v Praze, Plzni, Moravské Třebové a 

Kadani.186 V roce 1925 se provincie vzdala hospice na Skalce u Mníšku a v roce 1927 jí 

přibyl klášter v Kroměříži. V říjnu 1938 byly od provincie odděleny konventy v Chebu, 

Tachově, Kadani, Hostinném, Moravské Třebové, Hejnicích a vytvořily nezávislý Sudetský 

komisariát. V Kroměříži bylo zřízeno Serafické kolegium, které bylo malým seminářem pro 

výchovu a vzdělání chlapců se zájmem o řád. V roce 1939 byla zřízena řádová rezidence 

v Praze na Spořilově a byl vybudován nový řeholní dům ve Čtyřech dvorech u Českých 

Budějovic. Noviciát byl ustanoven v Hájku u Prahy. 

 V roce 1928 měla provincie 46 kněží, 39 kleriků a 59 laiků, celkem tedy 144 

františkánů.187  

 V čele provincie stál v letech 1917-1923, 1935-1938, 1946-1956 Jan Kapistrán 

Vyskočil, 1923-1928 Bazil Havelka188, 1928-1935 Josef Hopfinger, 1938-1941 Jan 

Evangelista Urban. 

 Významnými osobnostmi provincie byli Jan Kapistrán Vyskočil189, Klemens 

Minařík190 a Jan Evangelista Urban191. 

                                                 
185 Srov. HOUŠKA, Petr Alkantara. České františkánství. 2. uprav. vyd. [Praha]: Petr Alkantara Houška, 2005. s. 
25-27, 36. 
186 „[...] R. 1925 arcibiskup František Kordač inkorporoval faru u Panny Marie Sněžné v Praze františkánskému 
řádu. [...].“ HOUŠKA, Petr Alkantara. České františkánství. 2. uprav. vyd. [Praha]: Petr Alkantara Houška, 2005. 
s. 26. 
187 „[...] Roku 1893 bylo všech řeholníků v provincii 121, z toho 57 kněží, 12 studujících kleriků, 2 klerici 
novicové, 49 bratří laiků a 1 novic laik. [...].“ HOUŠKA, Petr Alkantara. České františkánství. 2. uprav. vyd. 
[Praha]: Petr Alkantara Houška, 2005. s. 26-27. 
188 V roce 1928 opustil Bazil Havelka jako provinciál řád i kněžství. Srov. BENEŠ, Petr Regalát et al. Historia 
Franciscana: Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratři františkánů do kláštera Panny Marie 
Sněžné v Praze (1604-2004). 1. vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004. s. 96.  
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 Řeholní sestry, které se řídí řeholí 3. řádu sv. Františka, provozovaly svoji činnost pod 

záštitou františkánského řádu. Šedé sestry obsluhovaly nemocné, Školské sestry se věnovaly 

                                                                                                                                                         
189 Jan Kapistrán Vyskočil (1886-1956) se narodil v Postupkách u Kroměříže v rodině zemědělce. Byl nadaný a 
chtěl studovat. Rodiče ho nemohli vydržovat na arcibiskupském kroměřížském gymnáziu. Dostal se do 
františkánského juvenátu v Uherském Hradišti. V roce 1903 vstoupil do noviciátu a po noviciátu studoval 
v Praze teologii. V roce 1909 byl vysvěcen na kněze. Udělal doktorát teologie. V roce 1948 byl jmenován 
profesorem církevních dějin na bohoslovecké fakultě University Karlovy. Stal se i posledním děkanem této 
fakulty před jejím zrušením. V roce 1950 byl internován v Želivě a po propuštění bydlel v Praze, kde zemřel 
v roce 1956. Srov. BENEŠ, Petr Regalát et al. Historia Franciscana: Katalog výstavy pořádané k 400. výročí 
příchodu bratři františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604-2004). 1. vyd. Praha: Provincie bratří 
františkánů, 2004. s. 96, 98.  
190 Klemens Minařík (1883-1971) se narodil ve Všetulích u Holešova. Do noviciátu vstoupil v roce 1902, věčné 
sliby složil v roce 1906, v letech 1941-1946 byl provinciálem. Má význam jeho badatelská a literární činnost o 
historii české františkánské provincie, především o čtrnácti pražských mučednících. Je spoluautorem Dějin 
klášterů františkánských v Čechách a na Moravě. Vydal knihu Cesta pro odpolední pobožnosti. V roce 1950 byl 
internován v Želivě. Po rozpuštění centralizačního kláštera byl převezen na Moravec a tam v roce 1971 zemřel. 
Srov. BENEŠ, Petr Regalát et al. Historia Franciscana: Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratři 
františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604-2004). 1. vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 
2004. s. 95.  

„[...] Těžké zkoušky čekaly řád také ve 20. století, tak bohatém na velké postavy, jakými byly provinciál 
Klemens Minařík či Jan Evangelista Urban. [...].“ NEVÍMOVÁ, Petra. 400 let od příchodu františkánů. 
Katolický týdeník, 2004, roč. 15, č. 43, s. 8.  
191 Jan Evangelista Urban (1901-1991) se narodil v Praze na Žižkově. Jeho rodiče patřili k třetímu řádu sv. 
Františka. Do noviciátu vstoupil v roce 1918 v Moravské Třebové. Po noviciátu byl poslán do Tyrol na studium 
filosofie, ale ze zdravotních důvodů se musel vrátit. V Uherském Hradišti dělal prefekta v juvenátu a připravoval 
se na maturitu. Po roce byl poslán na studia do Prahy. V roce 1924 byl vysvěcen na kněze. Na arcibiskupském 
gymnáziu složil maturitu a současně studoval filosofickou fakultu. Později byl poslán do Kadaně jako magistr 
noviců a kleriků. Do Prahy jezdil na přednášky na fakultu a současně vedl třetí řád u Panny Marie Sněžné. 
Odešel do Prahy společně s kleriky a byl na ně tvrdý, protože věděl, že apoštolský život bude pro ně náročný. Na 
své přísnosti polevoval až s přibývajícím věkem. V roce 1928 při pouti na Svatou horu přišel Jan s myšlenkou 
založit Apoštolát třetího řádu sv. Františka a k realizaci došlo při pouti na Svatou horu v roce 1929. Dne 11. října 
1929 byl posvěcen dům v Dejvicích v Praze, byly do něho uvedeny sestry a v roce 1933 schválili biskupové 
Životní pravidla sester Apoštolátu. Za hospodářské krize jako pražský kvardián chodil mezi nezaměstnané, a po 
svém zjištění, že nezaměstnaní nemají o práci zájem a následném rozčarování, přenesl svůj zájem na inteligenci. 
V roce 1947 mu zemřel otec. Janovi se z přepracovanosti objevily zdravotní problémy a rok musel odpočívat. 
V roce 1948 se opět začala jeho aktivita rozvíjet. V roce 1950 byl zatčen a následoval soud. Byl to první 
monstrproces s představiteli řádů. Výslechy byly velmi tvrdé. Jan dostal u soudu čtrnáctiletý trest. Po odsouzení 
byl převezen do Valdic, do zvláštní budovy označované Sing-sing. Vězňům zde byly dávány do jídla 
psychotropní látky, díky nimž nemohli objektivně vnímat svět. Probíhalo zde ponižování častými osobními 
prohlídkami, zkoumání nočního prádla vězňů, kontrola účinnosti podávání chemických látek. Po více než roce 
byl Jan převeden do vězeňské nemocnice, kde byl mnohem volnější režim. Pobýval tam s ním bratr Bernard. Jan 
zde začal svou apoštolskou činnost. Později je převezli na nemocniční oddělení na Mírově a přidělili k nim 
Inocence Kubíčka. A všichni tři františkáni byli šťastni, že mohou být na jedné cele. Jan se zde také poprvé 
v životě setkal s velkým zlem a nenávistí a fyzicky tím přímo trpěl. V září 1963 byl z vězení propuštěn a přišel 
k sestrám apoštolátu do Dejvic. O pražském jaru dostal souhlas a sloužil u sv. Václava. V roce 1968 při 
kněžských pastoračních dnech přednášel Duchovní slovo pro dnes a zítra. Mnoho kněží na ně přijíždělo z celých 
Čech. Po zakázání celé konference se Jan musel uchýlit k sestrám do Nespek. Kněží i laici za ním jezdili. Zemřel 
krátce před svými devadesátinami. Srov. BENEŠ, Petr Regalát et al. Historia Franciscana: Katalog výstavy 
pořádané k 400. výročí příchodu bratři františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604-2004). 1. 
vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004. s. 129-131.  
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výchově a výuce mládeže. Díky Janu Evangelistu Urbanovi vznikl Apoštolát 3. řádu sv. 

Františka – řeholní společenství sester podléhající biskupům192. 

  V roce 1926 oslavili čeští františkáni jubilejní rok sv. Františka, neboť uplynulo 700 

let od jeho smrti a v roce 1929 svatováclavské milénium, protože sv. Václav je patronem 

jejich provincie.  

 

2.3.1.1.1 Misionáři 20. století františkánské provincie193 

 

Misionáři 20. století františkánské provincie podle františkánského nekrologu byli: 

Jeroným Kadlec (zemřel v roce 1970 ve věku 56 let; misionář v Argentině), Pavel 

Marášek (zemřel v roce 1961 ve věku 67 let; misionář v Argentině), Václav Mizera (zemřel 

v roce 1922), Jáchym Procházka (zemřel v roce 1985 ve věku 83 let; misionář v Argentině), 

Aleš Vojtěch Zlámal (zemřel v roce 2002 ve věku 78 let; misionář v Kazachstánu), Albín 

Hlaváč (zemřel v roce 1941), Akursius Košťál (zemřel v roce 1915). Dále je zde uveden jako 

apoštolský misionář Firmin Plank (zemřel v roce 1923), ale ten teprve roku 1920 přestoupil 

do provincie sv. Václava z tyrolské provincie.  

                                                 
192 „[...] sestry [...] našly si zaměstnání většinou ve zdravotnictví a v charitě [...].“ BENEŠ, Petr Regalát et al. 
Historia Franciscana: Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratři františkánů do kláštera Panny 
Marie Sněžné v Praze (1604-2004). 1. vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004. s. 131.  
193 Srov. Nekrolog františkánské provincie z roku 2003, Provinční archiv. 
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3 MISIJNÍ ČINNOST 

 

 Tuto kapitolu lze díky zpracovaným tématům teoreticky rozdělit na dvě části. První 

částí je pracovní část, obsahující informace o Spolku sv. Rafaela, Argentině, českých a 

slovenských vystěhovalcích v Argentině, Sanatoriu Sommer a lepře. Druhou částí je samotná 

Jáchymova misijní činnost, ke které, aby byla dobře pochopena, je nutná první část této 

kapitoly. Protože cílem celé třetí kapitoly je Jáchymova misijní činnost, byla zvolena taková 

struktura této kapitoly, aby nejlépe vyhovovala komplexnímu pohledu na Jáchymovu práci, a 

proto tedy byla zpracována v jednom oddíle. Faktické rozdělení třetí kapitoly na tři oddíly 

bylo způsobeno tím, že první oddíl se zaměřil na Spolek sv. Rafaela, druhý oddíl se zaměřil 

na Argentinu a informace k ní místně příslušné a třetí oddíl se vázal k Jáchymově misijní 

činnosti.  

 

3.1 SPOLEK SV. RAFAELA  

 

 Oddíl podává informace o dějinách Spolku sv. Rafaela, účelu spolku, počtu 

vystěhovalců, péči o vystěhovalce, kolonizaci, činnostech našich misionářů v zahraničí, 

duchovní správě ve vystěhovalecké stanici, četbě a jiných potřebných věcech posílaných do 

zahraničí, finančních zdrojích spolku, propagaci spolku a členství.  

Patronem spolku je sv. archanděl Rafael.194 

 

3.1.1 Dějiny Spolku sv. Rafaela195 

 

V roce 1853 začal P. Rethmann svou práci mezi vystěhovalci ve francouzském 

přístavu Le Havre. V roce 1865 seznamuje německého obchodníka Petra Cahensly s bídou 

vystěhovalců a žádá ho, aby mu pomohl vybudovat společnost na ochranu a pomoc těmto 

lidem, kteří často totiž ztratili svůj poslední majetek, zdraví, příp. život. V roce 1865 na 

katolickém sněmu v Trevíru Cahensly popisuje útrapy a bídu vystěhovalců a zároveň 

předkládá návrhy, jakým způsobem lze pomoci. Návrhy byly jednomyslně přijaty. V roce 

1871 na katolickém sjezdu v Mohuči byl založen Spolek sv. Rafaela na ochranu katolických 

                                                 
194 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 24. 
195 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 1.  
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vystěhovalců. V roce 1878 získal Spolek sv. Rafaela doporučení Sv. Otce Lva XIII. a spolku 

byly uděleny plnomocné odpustky. V roce 1882 byl založen na výslovné přání Sv. Otce 

spolek v Itálii. V roce 1883 vznikl v USA, 1887 v Belgii, 1890 v Rakousku a 1913 ve 

Španělsku. 

P. František Prachař z Moravy, ochránce českého národa, působící v Brémách, 

zastával od roku 1891 úřad katolického faráře pro vystěhovalce. Třicet šest let svého života se 

věnoval vystěhovalcům. 

V roce 1926 byl založen Spolek sv. Rafaela v Praze P. Msgre Dr. Josefem Hanušem, 

metropolitním kanovníkem u sv. Víta a P. Dr. Janem Kauckým, profesorem náboženství 

v Praze. Spolek tedy pokračoval ve své činnosti, neboť existoval již za monarchie rakouské 

od roku 1890. V roce 1928 začal Spolek sv. Rafaela pracovat i v Praze mezi vystěhovalci. 

V říjnu 1928 dalo ministerstvo sociální péče spolku k dispozici místnost ve Státní 

vystěhovalecké stanici, která byla v nouzových barácích v Libni. Začala tak vlastní intenzivní 

práce spolku. 

 

3.1.2 Účel spolku, počet vystěhovalců, péče o vystěhovalce, kolonizace 

 

 Spolek nevyzývá k vystěhování do cizích zemí a nepodporuje vystěhovalectví. 

Neexistuje-li jiné východisko, než opustit starou vlast a hledat obživu za mořem, poskytuje 

spolek rady a informace, obstarává různé doklady, usnadňuje odjezd, chrání po cestě a při 

příjezdu do ciziny, pomáhá sociálně, ujímá se zvláště chudých vystěhovalců atd. Nejde jenom 

o hmotnou pomoc, ale i o pomoc duchovní. Stará se o duchovní správu v mateřském jazyku 

mezi vystěhovalci v zahraničí.196  

 Činnost Spolku sv. Rafaela lze tedy prakticky shrnout takto: spolek informuje 

každého, kdo se chce vystěhovat; pečuje o vystěhovalce při odjezdu a po cestě; řeší sociální 

případy vystěhovalecké; pátrá po nezvěstných krajanech; obstarává listiny z ciziny; vypravuje 

misionáře mezi krajany do zámoří; posílá četbu do zahraničí; udržuje národnost a náboženství 

mezi krajany v cizině.197 Činnost spolku se má stát mostem mezi starou vlastí a zahraničím.198 

                                                 
196 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 2. 
197 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 2. obálky periodika. 
198 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 24.  
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Za období 1928-1938 měl spolek ve své péči cca 35 tisíc vystěhovalců. Nejoblíbenější 

vystěhovaleckou zemí bylo USA. Vystěhovalci se dále stěhují do Kanady, do jihoamerických 

států nebo do některé exotické země.199 

 Činností Spolku sv. Rafaela je apoštolská práce, dílo lásky k bližnímu. Spolek má 

mimo svého ústředí ještě poradnu ve Státní vystěhovalecké stanici (moderní budova 

v Nových Vysočanech), aby jeho pracovnice byly stále ve styku s vystěhovalci. Vypravují 

většinou nezkušené, prosté lidi, kteří ještě nikdy nebyli ve světě a nyní se stěhují do některého 

státu daleko za mořem. Neznají tamější řeč, poměry, zvyky. V každém větším přístavu je 

důvěrník nebo pracovnice, kteří vystěhovalce očekávají u lodi nebo si pro ně přijdou až na 

palubu. Síť důvěrníků se stále rozšiřuje, aby se každému vystěhovalci dostalo ochrany, ať jede 

kamkoliv. Spolek sv. Rafaela používá služeb již existujících spolků, organizací a institucí, ale 

i důvěryhodných jednotlivců.200 

 Spolek sv. Rafaela doporučuje pouze různé kolonie a osady, které se dle jeho 

přesvědčení hodí pro naše vystěhovalce a poskytují jim možnosti nové existence. Není 

kolonizační společností, která by se zabývala hledáním půdy a jejím připravováním pro 

kolonisty.201 

  

3.1.3 Činnost našich misionářů v zahraničí 

 

 Katolíci i nekatolíci přijdou do kostela, když vědí, že přijel kněz ze staré vlasti, který 

mluví mateřským jazykem, a když vědí, že uslyší českou píseň, modlitbu a kázání.202 

 V Kanadě působil v letech 1930-1932 a od roku 1935 P. Florián.203 Měl na starosti 

celou západní Kanadu.204 

 V Argentině působil v letech 1934-1936 a od roku 1937 P. Dr. Jáchym Procházka. 

Měl na starosti celou Jižní Ameriku.205 
                                                 
199 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 2-3. 
200 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 3-5. 
201 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 5-6. 
202 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 6-7.  
203 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 7-8. 
204 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 9. 
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 V USA působilo 388 českých kněží, kteří jsou synové a vnuci tehdejších 

vystěhovalců. Střídají se zde anglické a české bohoslužby. Ve školách je totiž vyučovací 

jazyk anglický a češtině se vyučuje jen několik hodin.206 

 Do Rumunska byl vypraven P. Jeřábek v roce 1935 a znovu v roce 1938. Oba jeho 

pobyty byly krátkodobé. V Rumunsku působil od roku 1936 P. Alois Hanzelka.207 

 V Belgii a v Holandsku působí vždy přechodně jezuité z Prahy, kteří dokončují svá 

studia v Belgii. Působili zde P. prof. Křivánek, P. Šilhan, P. Feřt, P. Němec, P. Vaníček aj.208 

 

3.1.4 Duchovní správa ve vystěhovalecké stanici209 

 

 Spolek se staral, aby vystěhovalci, kteří opouštějí svou starou vlast a kteří možná 

nebudou mít po mnoho let příležitost, mohli ještě v Praze přijmout sv. svátosti. Staral se, aby 

větší skupina vystěhovalců, pokud byla přes neděli v Praze, měla svou vlastní mši sv. nebo 

alespoň byla odvedena do kostela, a to proto, že Státní vystěhovalecká stanice byla v Nových 

Vysočanech a katolický kostel byl daleko. První mše sv. pro vystěhovalce se konaly ve velice 

primitivním prostředí, protože se sloužily ještě v nouzových barácích. V nové vystěhovalecké 

stanici byl spolku dán k dispozici uzavírací oltář. 

 

3.1.5 Četba a jiné potřebné věci do zahraničí210 

 

Spolek se snaží, aby každý krajan dostal do ruky dobrou knihu. Od roku 1928 odeslal 

spolek do zahraničí cca sto čtyřicet dva tisíce kusů různé četby v bednách, balících a 

balíčcích. Jednotliví dárci zasílali spolku k exportu do zahraničí hodnotné a nové knihy nebo 

vázané časopisy z posledních let. Administrace mu poskytla jednotlivé časopisy a noviny. I 

                                                                                                                                                         
205 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 9-10.  
206 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 13-14. 
207 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 14-16. 
208 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 17. 
209 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 17-18. 
210 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 18-21. 
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jiné věci byly poslány našim krajanům. Mnoho věcí se totiž hodilo do chudých osad, škol a 

kostelů.  

 

3.1.6 Finanční zdroje spolku, propagace spolku, členství 

 

 Spolek dostává menší státní příspěvek. Episkopát poskytuje spolku příležitost ke 

sbírkám. V roce 1938 spolek pořádal koncert a vydal pohlednice.211 Dalším zdrojem je 

štědrost členů spolku a dobrodinců.212 

 Spolek se prezentoval na výstavách, které však vykazovaly pouze výdaje, nikoli zisk. 

Výstavy měly pouze propagační ráz. V roce 1938 byly ukázky práce spolku zaslány na 

výstavu, která byla při konaném sjezdu sociálních pracovníků v Poděbradech, dále na 

výstavu, která se konala při mezinárodním eucharistickém sjezdu v Budapešti. Spolek vytvořil 

samostatnou sekci „Čsl. žena v zahraničí“ v rámci výstavy práce katolických žen. Svými 

malovanými plakáty s fotografiemi přispěl na výstavu v Košicích, kterou pořádalo 

Slovensko.213  

 V roce 1938 měl spolek cca tři tisíce devět set členů. Roční členský příspěvek byl 

deset korun, ale více než jedna třetina členů neplnila své finanční povinnosti.214 

 Celkový obrat spolku za období 1928-1938 byl cca jeden milion tři sta sedmdesát tisíc 

korun.215  

 Spolku dále pomáhal episkopát, jeho členové, duchovenstvo, ministerstva, veřejné 

úřady, redakce, organizace i jednotlivci.216 

  

                                                 
211 „[...] Dne 3. března 1938 pořádal slavnostní koncert v Emauzích v Praze, na kterém účinkoval náš americký 
krajan, pan Pravoslav Krč, virtuos na housle z Clevelandu, Ohio. Zpíval člen Národního divadla p. J. Jeník, a 
koncert měl uměleckou úroveň. [...] V létě vydal pěknou sérii pohlednic s názvem: „Ze života našich misionářů 
mezi krajany v zámoří.“ Těchto deset obrázků [...] seznamuje s životem v Argentině a v Kanadě. [...] Před 
vánocemi vydal pak spolek několik tisíc krásných vánočních gratulací podle amerického vzoru, s úplně novým 
motivem Pražského Jezulátka.[...].“ Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických 
vystěhovalců. [Praha]: [Spolek sv. Rafaela], [1939]. s. 21.  
212 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 21-22. 
213 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 22. 
214 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 23.  
215 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 23-24. 
216 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 24. 
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3.2 ARGENTINA 

 

Tento oddíl obsahuje informace o Argentině, českých a slovenských vystěhovalcích v 

Argentině, Sanatoriu Sommer a lepře, které souvisí s Jáchymovou misijní činností na území 

Argentiny. 

K nejdůležitějším informacím o státu patří informace o jeho vzniku, o hlavě státu a o 

jeho zákonodárné moci. V roce 1826 vznikla Federativní republika Argentina po bojích za 

nezávislost proti španělské koloniální nadvládě. V čele těchto bojů stál vynikající stratég, 

čestný, nezištný a legendární vojevůdce José de San Martin. V čele republiky je prezident. 

Nejvyšší zákonodárnou moc vykonává dvoukomorový parlament, nazývaný Národní kongres, 

složený ze senátu a poslanecké sněmovny.217 

 

3.2.1 Základní informace o území, podnebí, úředním jazyku a měnové jednotce Argentiny218 

 

Argentina je druhým největším státem Latinské Ameriky. Rozkládá se na 2 780 092 

km² na jihu kontinentu Jižní Ameriky. Jejími sousedními státy jsou Bolívie, Paraguay, 

Uruguay, Brazílie, Chile. 

Území Argentiny má trojúhelníkový tvar, maximální šířka je na severu, minimální na 

jihu. Bližší určení udávají zeměpisné souřadnice: 21°47´ až 55°03´ jižní zeměpisné šířky a 

53°41´až 73°30´západní zeměpisné délky od Greenwiche. Celé území lze rozdělit na část 

nížinnou, horskou a patagonskou.  

Nížinná část je na severovýchodě a je tvořena laplastskou říční soustavou, ve které 

převládají rovinaté pampy. Na jih od Chaca leží nejdůležitější území Argentiny – Pampa 

(Pampas). Jde o zvlněnou travnatou rovinu. Z klimatického hlediska se rozeznává na 

východní, vlhkou pampu označovanou jako nízkou pampu, která je pokryta úrodnými 

černými a načervenaločernými půdami subtropických stepí a na západní, vysokou, suchou 

pampu tvořenou půdami chudšími, písčitými a štěrkovitými.  

                                                 
217 Srov. Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: Hospodářský přehled, politický přehled. Textovou část 
zpracovali Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: Kartografie, 1980. s. 11, 13. 

Srov. VÁVRA, Jaroslav. Argentina: Vývoj ke krizi na začátku 21. století, z ekonomického, sociálního a 
politického hlediska. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2003. s. 5, 7.  
218 Srov. Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: Hospodářský přehled, politický přehled. Textovou část 
zpracovali Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: Kartografie, 1980. s. 3-4, 6, 8, 11. 
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Horská část je na západě a tvoří ji Andy, tj. Jihoamerické Kordillery. Dosahují výšek 

až přes 6000 m. Aconcagua se svými 6959 m je nejvyšší horou Argentiny, celých amerických 

Kordiller i nejvyšším vrcholem na celé západní polokouli.  

Patagonská část je na jihovýchodě a má polopouštní charakter reliéfu. 

Na podnebí Argentiny má silný vliv Atlantský oceán a Andy. Lze v ní rozlišit čtyři 

hlavní klimatické oblasti: tropickou kontinentální oblast s teplými obdobími, subtropickou 

oblast rovnoměrného teplého podnebí, subtropickou kontinentální suchou oblast a mírnou, 

suchou oblast.219 

V Argentině se pěstuje především pšenice, kukuřice, ječmen, žito, oves, proso, sorgo, 

rýže, sója, slunečnicová semena, lněné semeno, cukrová třtina, brambory, zelenina, tabák, 

bavlníková vlákna, tungový olej, čaj z yerby maté (národní nápoj), ovoce - vinné hrozny, 

pomeranče, mandarinky, citrony, grapefruity, banány. 

Živočišná výroba je orientována především na chov hovězího dobytka, skotu, ovcí, 

prasat, koní, koz, drůbeže. 

Úředním jazykem je španělština. Měnovou jednotkou je argentinské peso220. 

 

3.2.2 Argentina od 30. let do 80. let 20. století 221 

 

 Dopady světové krize222 urychlily vojenský převrat v roce 1930. Armáda obnovila 

moc oligarchické elity a její řada koaličních vlád byla proslulá finančními a volebními 

podvody. Po propuknutí druhé světové války se ozbrojené síly neutrální Argentiny názorově 

rozštěpily a jedna frakce stranila Spojencům a druhá mocnostem Osy.  

                                                 
219 „[...] Většina území má podnebí subtropické, které na severu přechází v tropické, na jihu v podnebí mírných 
šířek. [...] Průměrná letní teplota na nejzazším severu je 20-28 °C, na jihu 15 °C, průměrná teplota 
nejchladnějšího měsíce na severu 14-16 °C, na jihu 1-3 °C; roční úhrn srážek na severu 1 000 mm, na jihu 
v závětří And 200-250 mm. V hlavním městě Buenos Aires je průměrná červencová teplota 10 °C, lednová 23,3 
°C, průměrné roční srážky dosahují 987 mm. [...].“ ŠERÝ, Vladimír et al. Lexikon cestovní medicíny. 1. vyd. 
Praha: Encyklopedický dům, 1996. s. 10-11.  
220 „[...] argentinské peso = 100 centavos [...].“ Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: Hospodářský přehled, 
politický přehled. Textovou část zpracovali Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: 
Kartografie, 1980. s. 11.  
221 Srov. CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 
196-266.  

Srov. AEBERHARD, Danny et al. Argentina: [Turistický průvodce]. Přeložil Jan Kozák a Zdeněk Hnilička. 1. 
vyd. Brno: Jota, 2009. s. 758-766.  
222 Na konci 20. let byla Argentina sedmým nejbohatším státem světa. Británie zůstávala hlavním investorem 
země a trhu. Vliv na pokles postavení Argentiny měla světová krize. Srov. AEBERHARD, Danny et al. 
Argentina: [Turistický průvodce]. Přeložil Jan Kozák a Zdeněk Hnilička. 1. vyd. Brno: Jota, 2009. s. 758.  
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 Juan Domingo Perón223, charismatický voják celkem skromného původu, se ve 30. 

letech v armádě propracoval na úroveň plukovníka. V politice se začal vážněji angažovat po 

vojenském puči224 v roce 1943. Byl jmenován ministrem práce a využil své funkce k navázání 

vztahů s odbory. Z důvodu své popularity byl zatčen svými vojenskými nadřízenými. Evita225, 

                                                 
223 „[...] Perón Juan Domingo, * 8.10.1895, † 1.7.1974, argentinský politik; voják z povolání. [...].“ Velký slovník 
naučný: M-Ž. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. s. 1104. 

„[...] Narodil se v roce 1895 ve městě Lobos v argentinsko-italské farmářské rodině. Část dětství prožil 
v mrazivé Patagonii, avšak již v šestnácti letech se začíná jeho vojenský život. Perón nastupuje do vojenského 
učiliště v hlavním městě a později pokračuje na Vysoké válečné škole v Buenos Aires. [...] Absolvováním 
vojenské akademie se stal příslušníkem nejmocnější skupiny argentinské společnosti. [...] armáda fakticky 
diktovala argentinskou politiku až do roku 1982. [...] V roce 1929 uzavřel Perón svůj první sňatek – jeho 
manželkou se stala Aurelie Tizónová. [...] zemřela v roce 1938. [...].“ HRUBÝ, Dan. Juan Domingo Perón. 
Reflex 1998, roč. 9, č. 40, s. 66. 
224 „[...] Roku 1930 převratem, který vedl potomní prezident José Uriburu, dostaly se k moci [...] konzervativně 
reakční síly. [...] Návrat k demokratičtějším politickým poměrům, který nastal v období prezidenta Roberta M. 
Ortize (1937-1942) a jeho nástupce (Ramón S. Castillo), byl r. 1943 ukončen vojenským převratem. [...].“ 
Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: Hospodářský přehled, politický přehled. Textovou část zpracovali 
Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: Kartografie, 1980. s. 13. 
225 Evita Perónová se narodila v roce 1919 jako María Eva Duartová. Byla pátým nemanželským dítětem. Matka 
ji vychovávala v chudobě, protože otec opustil rodinu, když Evitě byl jeden rok. V patnácti letech odešla do 
hlavního města, aby se stala herečkou. Zpočátku měla malé role v rádiu a televizi, později se vypracovala a 
začala dostávat atraktivnější role díky milencům. V roce 1944 potkala Juana Peróna, stala se jeho milenkou a o 
rok později, před jeho zvolením prezidentem, jeho manželkou. Jako první dáma Argentiny hájila Evita práva 
pracujících tříd a nerovnoprávné chudiny a pustila se do populistické politiky a do programů sociální pomoci 
prostřednictvím své organizace Nadace sociální pomoci. Hrála roli oddané manželky. V mnoha ohledech byla 
první feministkou v argentinské společnosti. Připisují se jí zásluhy o přiznání volebního práva žen v roce 1947. 
Chtěla se stát ve volbách 1951 viceprezidentkou, ale armáda ji přinutila ukončit kampaň. V roce 1948 uspořádala 
turné po poválečné Evropě. Její tvář se stala symbolem Argentiny ve světě. Promenovala se v modelech od Diora 
a Balenciagy. Argentinská elita jí pohrdala jako kariéristkou a Evita si libovala v tom, že si ji znepřátelila a 
popouzela proti ní hněv lidu. V roce 1952 umírá Evita na rakovinu dělohy. Její smrt provázely masové výlevy 
zármutku. V roce 1955, po vojenském puči, armáda zhotovila kopie jejího nabalzamovaného těla na oklamání 
veřejnosti a originál převezla v tichosti do Evropy. Během třetího Perónova období, v roce 1974, byly skutečné 
ostatky převezeny zpět do Argentiny. Dodnes ji mnozí tradicionalisté a dělničtí peronisté považují za světici. 
Srov. AEBERHARD, Danny et al. Argentina: [Turistický průvodce]. Přeložil Jan Kozák a Zdeněk Hnilička. 1. 
vyd. Brno: Jota, 2009. s. 759. 

 „[...] Perónová Eva, zv. Evita, * 7.5.1919, † 26.7.1952, argentinská politička [...] V roce 1945 vedla kampaň za 
Perónovo propuštění z vězení. Po jeho propuštění ministryně zdravotnictví a práce [...] 1947 vlastnila nebo 
ovládala všechny rozhlasové stanice i většinu novin a časopisů, což přispívalo k popularitě [...] perónismu. [...].“ 
Velký slovník naučný: M-Ž. 1. vyd. Praha: Diderot, 1999. s. 1104.  

„[...] Ostatky [...] byly odvezeny neznámo kam. Teprve po šestnácti letech se veřejnost dozvěděla, že Evita 
nějaký čas „odpočívala“ na vojenské prokuratuře a pak bylo její tělo převezeno do Itálie, kde byla tajně pod 
jménem María Maggi pohřbena v kryptě milánského kostela. [...].“ AIDOMOAN, Zuzana. Eva Duarte a Juan 
Perón. Juicy, 2008, roč. 6, č. 7, s. 105.  

„[...] v roce 1971[...] se dostává exhumované tělo Evity z Milána do Perónova madridského exilu. [...] Konečné 
spočinutí Editiny rakve na hřbitově La Recoleta v elegantní buenosaireské čtvrti plné výstavních domů a kaváren 
má na svědomí další vojenská junta, která svrhla Perónovu vdovu v roce 1976. Ze stejných důvodů jako vojáci 
v roce 1955, aby se totiž Evitiny ostatky nedostaly do rukou peronistů – ji tam nechali noví uniformovaní vládci 
Argentiny pohřbít v hrobce zakryté třemi ocelovými deskami. [...].“ POŠUSTA, Pavel. Evitino tělo nemělo klid 
ani po smrti. Mladá fronta Dnes, 1997, roč. 8, č. 9 (19970111), s. 10. 

„[...] na hřbitově Recoleta [...] Tady leží celá rodina Duartových. Evitin manžel – prezident Juan Perón je ale na 
vedlejším hřbitově v Chacaritě. [...].“ NOVÁK, Pavel. Kde odpočívá Evita?. 100+1 Zahraniční zajímavost, 2006, 
roč. 43, č. 12, s. 50.  
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druhá Perónova žena, se podílela na organizování masových demonstrací za jeho propuštění. 

Demonstrace spustily sled událostí, které ho vynesly v roce 1946 až do prezidentského226 

postavení. Jeho první funkční období ohlásilo nástup radikálních sociálních a politických 

změn. Docházelo k potlačování svobody tisku, stále tvrdším kontrolám nad vyššími 

vzdělávacími institucemi, používání praktik násilného zastrašování, ochotě poskytovat 

útočiště nacistickým uprchlíkům. Aby mohl Perón vládnout ve druhém funkčním období, 

prosadil v roce 1949 ústavní dodatek. V roce 1951 vyhrál volby, ale jeho pozice byla oslabena 

smrtí Evity. Perónova vláda a kult osobnosti začínaly ztrácet na politické přitažlivosti. Perón 

měl proti sobě armádu, protože těžce nesla svoji „podřízenou“ roli za Evitina života, dále 

katolickou církev, protože zpochybnil její privilegia, dále bohaté vrstvy společnosti, protože si 

je znepřátelil svou úspěšnou politikou přerozdělování bohatství. Vlivem stagnace zemědělství 

vzhledem k průmyslovému rozvoji docházelo k inflaci a hospodářské recesi. Během stávek a 

občanských nepokojů v roce 1955 se vzbouřily některé armádní frakce. Propukla Revoluce za 

osvobození a Perón byl zbaven moci a odešel do exilu.227 

                                                                                                                                                         
 
226 V Perónově pojetí krajního nacionalismu, které bylo spojené s autoritářským kultem vůdce, byly četné 
známky fašismu. Chudí občané v Perónovi viděli zachránce. Perónův program nabízel zlepšení životních 
podmínek dělníků a zároveň usnadňoval kontrolu těchto podmínek za účelem hladkého chodu kapitalistického 
systému. Zásahy státu měly podle Peróna sladit zájmem práce a kapitálu. Doktríně, zvané justicialismo (sociální 
spravedlnost), kterou hlásal, se říkalo peronismus. Jeho vláda uzákonila komplexní program sociálního 
blahobytu. Perón také podporoval znárodnění a industrializaci, aby se snížila závislost Argentiny na zahraničním 
kapitálu. Srov. AEBERHARD, Danny et al. Argentina: [Turistický průvodce]. Přeložil Jan Kozák a Zdeněk 
Hnilička. 1. vyd. Brno: Jota, 2009. s. 761.  

„[...] Perón po dlouhou dobu dokázal dokonale využívat staré politologické poučky z kuchyně Napoleona 
Bonaparta, že lid se stará jen málo o svobodu a že to, co si skutečně přeje, je rovnost. A tak dokud měl režim 
dostatek prostředků na mimořádné odměny i na udržování nejdražšího sociálního systému na světě, zdálo se, že 
většina Argentinců upřednostňuje rovnostářství před svobodou. [...].“ CHALUPA, Jiří. Věčné návraty Johna 
Sundayho (1.): Juan Domingo Perón a peripetie latinskoamerického populismu. Dějiny a současnost, 1998, roč. 
20, č. 1, s. 36. 
227 „[...] Vzestupu a mocenskému upevnění Perónovu účinně pomáhala [...] válečná hospodářská konjunktura, 
která pokračovala v prvých poválečných letech [...] K pozitivním politicko-hospodářským činům Perónovy 
vlády, patřilo zestátnění Centrální banky, železnic, telekomunikací a zčásti i masného průmyslu. [...].“ 
Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: Hospodářský přehled, politický přehled. Textovou část zpracovali 
Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: Kartografie, 1980. s. 13. 

 „[...] Hospodářský úspěch (v roce 1947 přesáhl růst HDP Argentiny 12 %) byl umělý, nepřirozený a hlavně 
krátkodobý. Byl vyvolán znárodňováním, monopolizací zahraničního obchodu, regulací cen, masivní výstavbou 
neefektivních státních podniků. Rychle nastala makroekonomická nerovnováha: deficit zahraničního obchodu, 
státní dluh, vládní regulace zemědělství vedla k poklesu plochy obdělávané půdy o více jak pětinu. Argentina se 
prakticky po celé 20. století potýkala, ač je americkým státem, s nedostatkem přímých investic z USA.[...].“ 
VÁVRA, Jaroslav. Argentina: Vývoj ke krizi na začátku 21. století, z ekonomického, sociálního a politického 
hlediska. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2003. s. 9. 
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 V období 1955-1973 docházelo ke střídání vojenských vlád a krátkodobých civilních 

režimů228. Argentina se zmítala mezi krizemi. Civilní vlády závisely na podpoře armády a 

armáda měla problém se vypořádat s peronistickým dědictvím a odbory. Generál Aramburu 

zakázal peronismus jako politické hnutí. V 60. letech většinou hospodářství stagnovalo, 

docházelo ke stávkám, ke zmrazování mezd a rostla nespokojenost obyvatelstva s vládou. 

Perón byl po celou dobu v exilu ve Španělsku. V roce 1966 provedl generál Juan Carlos 

Onganía v Argentině vojenský puč. Zavedl přísná opatření ke stabilizaci hospodářství a 

represe k potlačení politického disentu. V roce 1969 propukly násilnosti v Córdobě a rozšířily 

se po celé zemi. Navíc ekonomická krize vyvolala devalvaci229 . Onganíova pozice byla stále 

hůře udržitelná a armáda se ho rozhodla sesadit.230 Ve společnosti se začaly objevovat 

partyzánské organizace; v 70. letech šlo o dvě hlavní skupiny – Lidová revoluční armáda a 

Montoneros. 

 V roce 1973 byly nadále problémy v hospodářství, přibývalo partyzánských násilností 

i vojenských represí. Vytvoření národní jednoty, o které se snažila armáda, se nekonalo. 

Generál Lanusse, vrchní velitel armády, vypsal volby231 a povolil kandidovat peronistické 

                                                 
228 „[...] K uklidnění vnitropolitické situace došlo počátkem r. 1958, kdy se poprvé po 12 letech konaly svobodné 
volby a prezidentem byl zvolen Arturo Frondizi, vystupující jako reprezentant demokratických a pokrokových 
sil země. Později však, v protivě k svému volebnímu programu a svým slibům, vláda stočila svůj kurs doprava, 
otevřela dveře pronikání amerického kapitálu a země se dostala do ještě většího politického a hospodářského 
vlivu USA. V dubnu 1959 byla zakázána Komunistická strana Argentiny a několik pokrokových organizací. 
V březnu 1960 vyhlásil prezident Frondizi mimořádná bezpečnostní opatření (plán Conintes). Vnitropolitická 
situace se stále zhoršovala a v březnu 1962 provedli reakční generálové puč a sesazení prezidenta Frondiziho. 
Viceprezident José M. Guida byl dosazen na místo prezidenta. Všechny provincie byly dány pod federální 
kontrolu. V červenci 1962 vydala vláda tzv. statut politických stran, kterým byly komunistická a peronistická 
strana vyloučeny z politického dění. Vláda pak potlačila ultrareakční povstání krajně pravicových kruhů 
z armády. V červenci 1963 se konaly volby, a to v ovzduší represálií proti pokrokovým silám (komunisté 
nesměli volit, tvrdá diskriminační opatření byla uskutečněna i vůči peronistům). [...].“ Argentina, Chile, 
Paraguay a Uruguay: Hospodářský přehled, politický přehled. Textovou část zpracovali Jaroslav Kolář, Jiří 
Novotný, Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: Kartografie, 1980. s. 13. 
229 „[...] snížení hodnoty měny [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 115. 
230 „[...] V květnu 1970 byl vojenskou juntou prezident Onganía sesazen a novým prezidentem byl jmenován 
generál Roberto Marcelo Levingston. [...] V březnu 1971 však byl zorganizován další převrat a novým 
prezidentem byl jmenován generál Alejandro Augustin Lanusse. [...].“ Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: 
Hospodářský přehled, politický přehled. Textovou část zpracovali Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, Ladislav 
Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: Kartografie, 1980. s. 13. 
231 „[...] Byl vydán „statut politických stran“, jejichž činnost byla povolena, ale pod kontrolou vlády, přičemž 
nebyl zrušen dekret o zákazu Komunistické strany Argentiny, která i nadále byla nucena působit v ilegalitě. Dva 
měsíce před volbami byla vytvořena pokroková levicová koalice – Lidové revoluční spojenectví, které 
podporovali také komunisté. Jeho program byl antiimperialistický, antimonopolistický a obsahoval řadu 
radikálních reforem, jež řešily základní problémy Argentiny. Ve volbách konaných v březnu a v dubnu (dvě 
kola), vyšel z devíti kandidátů vítězně kandidát peronistické strany José Hector Cámpora. Tato strana 
s některými menšími stranami (křesťanskými demokraty, ale také fašizujícími seskupeními) vytvořila 
Justicialistickou frontu osvobození. Kandidát pokrokového Lidového revolučního spojenectví získal téměř 10 % 
hlasů, na jejichž základě tato koalice získala zastoupení v parlamentě – poprvé v historii Argentiny tam zasedli 
dva komunističní poslanci. V předvolební kampani vůdcové justicialistické fronty osvobození zařadili pod 
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straně, nikoli Perónovi. Héctor José Cámpora kandidoval ve volbách jako zástupce Peróna. 

Zvítězil a přinutil armádu, aby povolila Perónův návrat a kandidaturu v nových volbách. Ještě 

než Perón přiletěl, v uvítacím davu došlo ke střílení. Cámpora rezignoval. Předal moc Raúlovi 

Lastiriovi, mluvčímu sněmovny poslanců. Nové volby byly vyhlášeny v září 1973 a v nich již 

Perón kandidoval. Jako spolukandidáta si vybral svoji třetí ženu, Maríu Estelu Martínez de 

Perón232. Perón volby vyhrál.233 V červenci 1974 však zemřel a jeho žena se stala první 

prezidentkou na světě. Její vláda však byla velká katastrofa, neboť postrádala vedení, 

schopnosti, oporu. Nechávala si radit od svého ministra sociálních věcí Josého Lópeze Regy, 

který byl dříve Perónovým osobním tajemníkem. Její vláda se dá charakterizovat rozbujelou 

korupcí234, hyperinflací 235a vzrůstajícím násilím. 

 Dne 24. března 1976 došlo k vojenskému převratu. Prezidentka Perónová byla 

uvězněna a později se vrátila do Španělska. Vojenská junta zahájila proces národní 

reorganizace neboli „špinavou válku“. V čele stál generál Jorge Videla. Začalo systematické 

násilí za plné podpory státního aparátu zaměřené na partyzány, dále na ty, kdo byli 

v podezření ze sympatií s nimi, dále liberální intelektuály, novináře, psychology, Židy, 

marxisty, odboráře, ateisty a na všechny, jejichž myšlenky byly v rozporu se západní a 

                                                                                                                                                         
tlakem mas do svého programu řadu požadavků a opatření pokrokového charakteru, jako např. znárodnění bank, 
kontrolu nad zahraničními investicemi, provedení agrární reformy, zvýšení mezd, opatření proti nezaměstnanosti 
a provádění nezávislé zahraniční politiky. Nová vláda začala ihned po svém nástupu uskutečňovat některá 
z těchto pokrokových opatření. [...] Uvnitř země byly zrušeny represívní a antikomunistické zákony, byli 
propuštěni političtí vězňové, byly obnoveny demokratické svobody a práva občanů. Komunistická strana 
Argentiny vystoupila z ilegality [...] V červnu 1973 však Cámpora odstoupil [...].“ Argentina, Chile, Paraguay a 
Uruguay: Hospodářský přehled, politický přehled. Textovou část zpracovali Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, 
Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. Praha: Kartografie, 1980. s. 14. 
232 Byla bývalou tanečnicí v La Rioji. Její umělecké jméno bylo Isabelita. S Perónem se seznámila v nočním 
klubu v Panamě. Žili spolu ve Venezuele a pak ve Španělsku. Srov. AEBERHARD, Danny et al. Argentina: 
[Turistický průvodce]. Přeložil Jan Kozák a Zdeněk Hnilička. 1. vyd. Brno: Jota, 2009. s. 762.  
233 „[...] Perón přislíbil rozsáhlá opatření, díky nimž vyhrál prezidentské volby. Nepodařilo se mu však obnovit 
své dřívější mocenské postavení a nebyl schopen zlepšit hospodářskou situaci země vydrancované desetiletími 
vojenské diktatury. [...].“ Kronika 20. století. Přeložil, upravil a doplnil Stanislav Biman et al. 1. české vyd. 
Praha: Fortuna Print, [2000]. s. 1075. 
234 „[...] korumpování (zprav. podplácením) ve veřejném životě; úplatkářství umožňující získávání 
neoprávněných výhod [...].“ KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1994. s. 401.  
235 „[...] inflace [...] zvyšování celkové hladiny cen všech statků a služeb v průběhu delšího období. Inflace 
nemusí znamenat, že rostou všechny ceny. O inflaci mluvíme, zvyšuje-li se průměrně úroveň cen, kterou 
označujeme jako cenovou hladinu. [...] op. deflace [...].“ KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. 
vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 308. 

„[...] hyper- (řec. hyper = nad, přes) první část složených slov spojující část druhou s významem „velký, 
nadbytečný, nadsazený“, a to jako s její vlastností [...].“ KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. 
vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 276. 
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křesťanskou civilizací.236 Byla nasazována přepadová komanda a po jejich zásazích mizeli 

lidé. Nikdo nevěděl, kam se ztratili. V tajných zadržovacích táborech je mučili, znásilňovali a 

většinou i popravovali. Mnozí, ještě živí, byli shazováni do Rio de la Plata.237 V roce 1978 

probíhalo mistrovství světa v kopané v Argentině. Výdaje spojené s pořadatelstvím zvětšily 

ekonomické problémy země a samo mistrovství poskytlo prostor obhájcům lidských práv, 

kteří upozornili mezinárodní media na nezvěstné. V roce 1978 vystřídal generála Videla 

generál Roberto Viola a extremismus se nepatrně zmenšil. V roce 1981 vystřídal generála 

Violu generál Leopold Galtieri, zastánce tvrdé linie. Hospodářství bylo v krizi, úrokové sazby 

stoupaly, docházelo k masovým demonstracím. Dne 2. dubna 1982 provedl Galtieri invazi na 

Falklandské238 ostrovy (Islas Malvinas), a tak se mu podařilo národ názorově sjednotit. 

Obyvatelstvo reagovalo s nadšením. Brzy si lidé uvědomili, že britská vláda je připravena 

vstoupit do války239 a nastalo zděšení. Argentinská vojska byla poražena v červnu 1982. 

Armáda předvedla svoji politickou, ekonomickou a vojenskou neschopnost. Zbytečná válka o 

Falklandy byla posledním podnětem ke svržení režimu. Junta se připravovala předat moc 

civilní vládě a generál Reynaldo Bignone, nástupce generála Galtieriho, udělil svým dekretem 

amnestii všem příslušníkům ozbrojených sil za zločiny proti lidskosti. 

                                                 
236 „[...] Vláda pozastavila činnost všech politických stran včetně Komunistické strany Argentiny, přičemž 
některé ultrapravicové a ultralevicové zakázala. [...].“ Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: Hospodářský 
přehled, politický přehled. Textovou část zpracovali Jaroslav Kolář, Jiří Novotný, Ladislav Dvořák. 2. rozš. vyd. 
Praha: Kartografie, 1980. s. 14. 
237 „[...] Do nebe volající porušování lidských práv přimělo vládu Spojených států, v jejímž čele stál James 
Carter, Jr. (n. 1924), zastavit vojenskou pomoc Argentině. [...].“ KOHN, George C. Velká encyklopedie válek: 
Průvodce válečnými konflikty od starověku až po dnešek. Přeložila Naděžda Funioková. 1. vyd. Brno: Jota, 1997. 
s. 41. 
238 Argentinci jsou učeni, že Malvíny (Falklandy) jsou argentinské. Ostrovy leží cca 12500 km od Britanie a cca 
550 km od Argentiny. V roce 1690 kapitán John Strong pokřtil souostroví Falklandské ostrovy. Existovaly 
spory, komu tyto ostrovy patří (Francii, Británii, Španělsku, Argentině). Argentinsko-britský konflikt v roce 
1982 měl krátký průběh. Špatně vyzbrojená a vycvičená argentinská armáda čelila profesionální britské armádě. 
Pouze argentinské letectvo si z celé argentinské armády vedlo dobře a potopilo několik britských lodí. Potopení 
křižníku General Belgrano mimo bojové pásmo bylo nejtragičtější a nejspornější událostí celé války. O život 
přišlo cca čtyři sta argentinských námořníků. V konfliktu celkem zahynulo přes tisíc lidí a jednání o otázce 
suverenity byla na několik desetiletí pozastavena. V době invaze byly ostrovy zapomenutou britskou kolonií, 
argentinská byla výstavba infrastruktury ze 70. let. Postupné začleňování ostrovů do argentinské ekonomické 
sféry za britské podpory ukončila válka. Většina obyvatel ostrovů vyslovila přání zůstat připojená k Británii. 
Vztahy mezi ostrovany a Argentinci se v mnoha ohledech zlepšují (spolupráce při hledání předpokládaných 
ložisek ropy v pobřežních vodách, využívání rybářských lovišť atd.). Jediná cesta vpřed je dialog a spolupráce. 
Srov. AEBERHARD, Danny et al. Argentina: [Turistický průvodce]. Přeložil Jan Kozák a Zdeněk Hnilička. 1. 
vyd. Brno: Jota, 2009. s. 764-765. 
239 „[...] Krátká okupace Malvín, na které si Argentina činila nárok 150 let, vyvolala krátkou vlnu nacionalismu, 
která ale nevydržela déle než týden. Vzápětí Argentinci poznali, že není radno křížit cestu Železné lady, britské 
premiérce Margaret Thatcherové [...].“ GORRY, Conner et al. Jižní Amerika: Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, 
Kolumbie, Ekvádor, Guyany, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. Přeložil Jan Bína et al. 1. české vyd. Praha: 
Svojtka & Co., 2003. s. 92. 
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 V říjnu 1983 zvítězil ve volbách radikál Raúl Alfonsín a došlo tak k obnovení 

demokracie. Před Alfonsínem byly dva důležité úkoly: docílit nějakého národního konsensu a 

obnovit zničené hospodářství. Inflace už přesahovala čtyři sta procent a zahraniční dluh 

dosáhl výše čtyřicet milionů amerických dolarů. Alfonsín se snažil vyřešit vlastnictví ostrovů 

Pictonu, Nuevy a Lennoxu, které papežská arbitráž přidělila Chile, a v roce 1984 prosadil 

schválení této věci ve veřejném referendu. Zřídil Národní komisi pro případy zmizelých osob, 

která měla prošetřit zločiny z období diktatury. Dokumentace se vztahovala k devíti tisícům 

případů mučení a zmizení, i když předpoklad usmrcených osob za „špinavé války“ se blížil 

k třiceti tisícům. Zpráva komise doporučovala postavit odpovědné osoby před soud. V první 

vlně procesů byli odsouzeni k doživotnímu vězení generálové Videla, Viola, Galtieri, admirál 

Emilio Massera a armáda se cítila dotčena. Protože však stále představovala ohrožení 

demokracie, Alfonsín ustoupil vojenskému tlaku a prosadil zákon („Konečný bod“), který 

stanovil konečné datum pro předložení obvinění ze zločinů proti lidskosti. K soudům bylo 

podáno velké množství žalob a zazněla i obvinění proti důstojníkům v aktivní službě. 

Krátkodobé vzpoury donutily Alfonsína upustit od rozsáhlého soudního stíhání. Zákon o 

řádné poslušnosti, který vyšel v roce 1987, zaručoval amnestii, mimo nejvyšších velitelů, 

všem, kdo za diktatury spáchali zločiny proti lidskosti. Počet stíhaných osob se tak 

několikanásobně snížil. Alfonsín restrukturalizoval zahraniční dluh a v roce 1985 prosadil 

tvrdá úsporná opatření (Plan Austral), která byla nutná. Každoroční inflace výrazně 

převyšovala tisíc procent. V roce 1987 byla zavedena druhá řada omezujících opatření 

(australito). I nadále existovala hyperinflace. Vrchol inflační krize byl v roce 1989, když 

Světová banka pozastavila Argentině všechny půjčky. Občanské nepokoje propukaly po celé 

zemi. Alfonsín vyhlásil výjimečný stav a předčasně odstoupil. Vládu předal Carlosi Saúlovi 

Menemovi240, svému zvolenému zástupci. Moc tak přešla po svobodných volbách z jedné 

civilní vlády na druhou.  

  

3.2.3 Čeští a slovenští vystěhovalci v Argentině 

 

 Oddíl se skládá ze čtyř částí. V první části je zachycen život českých a slovenských 

vystěhovalců v Argentině, druhá část vykazuje počet našich krajanů z dostupných dat, třetí 

                                                 
240 „[...] Peronismus se tak vrátil do země sužované nejtěžší ekonomickou krizí své historie: s inflací, která v roce 
1989 dosáhla 3700 procent, s děsivou hospodářskou recesí a se zahraničním dluhem 65 miliard dolarů, tehdy 
třetím největším na světě po Brazílii a Mexiku. [...].“ CHALUPA, Jiří. Věčné návraty Johna Sundayho (2.): Juan 
Domingo Perón a peripetie latinskoamerického populismu. Dějiny a současnost, 1998, roč. 20, č. 2, s. 24.  
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část popisuje náboženský život našich krajanů, čtvrtá část se velice stručně věnuje duchovní 

správě v Argentině a Jáchymovu optimálnímu návrhu na krajanskou duchovní službu 

v Argentině. 

 

3.2.3.1 Život českých a slovenských vystěhovalců v Argentině241 

 

Do Argentiny se vystěhovali někteří čeští a slovenští krajané před první světovou 

válkou, většina v období mezi dvěma válkami ve dvou velkých vystěhovaleckých vlnách. 

První počátkem dvacátých let a druhá počátkem třicátých let. Všichni, mimo romanticky a 

dobrodružně založených lidí, odešli za prací. Zemědělští dělníci, malí rolníci, drobní 

řemeslníci, tedy dělní lidé, pro které naše země neměla práci, odešli, aby si v Argentině 

„nahospodařili“ nějaké peníze a za pět až šest let se chtěli vrátit zpět domů. 

V Argentině jedna skupina zůstala v okrajových čtvrtích hlavního města. Vystěhovalci 

zde pracovali v dílnách, obchodech, různých továrničkách. 

Argentinská vláda se zaměřila na kolonizaci severu a druhá skupina vystěhovalců se 

zde usadila v provincii Chaco242. Vystěhovalcům přidělili pozemek, často část pralesa. Šlo 

většinou o státní půdu, která byla prodávána. Někteří si půjčili peníze většinou od obchodníků 

na několikaletý úvěr a za několik let zjistili, že nejsou schopni úvěr zaplatit. 

Představy o „nahospodaření“ si nějakého majetku a o brzkém návratu do vlasti byly 

nereálné. Často naši krajané přišli o všechno, ať již nemocemi či smrtí, nepřízní počasí, 

okradením, díky kobylkám nebo housenkám, které zlikvidovaly všechnu úrodu atp. Většinou 

se znovu začínalo vícekrát.  

                                                 
241 Srov. KAPITOLA, Luděk. Argentina včera a dnes. Praha: Melantrich, 1977. s. 80-86. 
242 „[...] Studna s pitnou vodou je tu velká vzácnost. [...] najdete aljibe, podzemní betonovou cisternu. Když 
začne období dešťů, nechají se střechy „tak trochu opláchnout“, pak se otevře otvor okapové roury a voda teče 
do aljibe, aby se vytvořila zásobárna na dlouhé měsíce sucha. Je to jediný zdroj pitné a užitkové vody zároveň. 
[...].“ HANZELKA, Jiří – ZIKMUND, Miroslav. Tam za řekou je Argentina. 3. vyd. (v NPL 1. vyd.). Praha: 
Nakladatelství politické literatury, 1963. s. 87. 

„[...] jemnou spraš, jíž je právě za zimních suchých měsíců plný vzduch. Proniká zavřenými okny a dveřmi, nad 
obzorem vytváří souvislou vrstvu kouřma. [...] prudké změny teploty. [...] V poledne [...] čtyřicet ve stínu a 
během několika hodin [...] deset stupňů. [...] Chřipkou a angínou trpí lidé [...] nejvíc právě za horkých měsíců. 
[...] žaludeční katary, angíny, nastuzení a revmatismus na denním pořádku [...].“ HANZELKA, Jiří – 
ZIKMUND, Miroslav. Tam za řekou je Argentina. 3. vyd. (v NPL 1. vyd.). Praha: Nakladatelství politické 
literatury, 1963. s. 88. 

„[...] Objev nafty na území Gran Chaco vedl roku 1932 k válce mezi Bolívií a Paraguayí. Do roku 1935 se 
obnovila paraguayská vláda nad územím, ale zásoby ropy se ukázaly jako iluzorní. [...].“ HAYWOOD John et al. 
Historie světa: Atlas světových dějin. Přeložili Věra Kotábová, Lubomír Kotačka a Kateřina Pekárková. Praha: 
Columbus, 1998. Nestránkováno. odkaz 6.12.  
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Čas utíkal, děti krajanů dospívaly, vybíraly si partnery, vdávaly se a ženily a pro jejich 

děti byla již Argentina domovem; pro jejich rodiče a prarodiče se stala druhou vlastí. Druhá 

světová válka definitivně pohřbila naději na návrat do staré vlasti. 

Touha po domově je sdružovala v krajanských organizacích. Vzniklo čakeňské 

Československé sdružení se sílem ve městě Presidencia Roque Sáenz Peña, dále Morava a 

Sokol.  

Krajané v Chacu zakládali i svépomocná družstva. Nejvýznamnější z nich Kooperativa 

Union, která sdružovala pěstitele bavlny. Většina krajanů v Chacu byli totiž pěstitelé bavlny. 

Hospodářská družstva se snažila dodávat produkt bez prostřednictví nákupčích, avšak i ona 

byla nucena prodávat bavlnu velkofirmám s monopolním postavením. 

V Buenos Aires měl život krajanů jiný charakter. Krajané založili řadu spolků, např. 

Československý kulturní spolek Svornost, Slovenský kulturní spolek Berisso, Československé 

sdružení Villa Dominico, Sokol Villa Dominico, Kulturní spolek Villa Devoto, 

Československý klub Achaval, Českoslovenké sdružení Berisso, Slavia Temperley. K názvům 

mnohých spolků se často připojovalo označení čtvrti. Náplní těchto spolků bylo ochotnické 

divadlo, přednášky, půjčování knih, jazykové kurzy, pěstování národních písní a tanců, 

taneční a jiné zábavy, sportovní činnost atp.  

Mimo Buenos Aires a provincie Chaco existovaly skupiny krajanů v různých místech 

Argentiny. 

 

3.2.3.2 Počet našich krajanů 

 

 V roce 1934 žilo v Argentině asi 25 až 30 tisíc československých krajanů. Nejvíce jich 

bylo jistě v Buenos Aires, v Chacu a v Misiones, na jihu Argentiny v Comodoro Rivadavia. 

Nebylo možné přesně určit, kolik z nich bylo katolíků.243 

Začátkem padesátých let se počet krajanů v Argentině odhadoval na 50 tisíc. Z toho 

přibližně čtvrtina žila v Buenos Aires a okolí, přibližně pětina v provincii Chaco, v provincii 

Mendoza cca 1500 lidí, na jihu Argentiny v provincii Chubut cca 1500 lidí, v provincii Santa 

Fé a městě Rosariu cca 2000 lidí, v městě Cordóba cca 1500 lidí, v provincii Tucumán cca 

800 lidí, v provincii Misiones cca 800 lidí. Počátkem šedesátých let se již počet našich 

                                                 
243 Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 8. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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krajanů pohyboval mezi 35 a 40 tisíci osob. Od té doby se počet krajanů zmenšoval. Staří 

umírali a mladí byli už Argentinci a většinou již neznali jazyk otců.244  

 

3.2.3.3 Náboženský život našich krajanů 

 

 V roce 1934 bylo v Argentině cca 25 tisíc Čechoslováků roztroušených po celé zemi 

po malých skupinách. Existovalo zde jenom několik málo míst, kde by tvořili uzavřenou 

kolonii. Pohromadě tu bylo maximálně několik desítek rodin našich krajanů. Tato 

roztroušenost byla příčinou, že tato početná kolonie měla školství přímo nedostatečné a 

vybavené jenom nedostatečnými prostředky. Dále neměla ani jedinou kapličku, kde by se naši 

krajané shromažďovali ke společným modlitbám. Za dobu trvání naší republiky do 

Jáchymova příjezdu zde byl pouze jeden kněz, P. J. Pluskař, který byl nemocný. Při své 

nemoci zde vydržel 14 měsíců a když se nemoc zhoršila, vrátil se do vlasti, kde zemřel.245 

 Např. v roce 1934 byla v Chacu velmi silná kolonie našich krajanů. Kolem města P. R. 

Sáenz Peña bylo soustředěno 800 až 1000 československých rodin, roztroušených v okruhu 

asi 80 km. Ve městě byla jenom maličká kaple, do které se vešlo asi 80 lidí. Kněz tu býval 

jenom občas, byl španělské národnosti a do kostela chodilo jenom několik našich krajanů. 

Děti našich krajanů měli do školy 8 i více km. Některé děti bydlely po hospodách, aby mohly 

navštěvovat školu. V argentinských školách se náboženství nevyučovalo, ale vyučovalo se 

v kostele. Někdy celé vyučování náboženství vedl starý kostelník a skládalo se z naučení 

několika modliteb, písní, odříkání Desatera.246  

 Z předchozího odstavce je patrné, že ve městě P. R. Sáenz Peña nebyla stálá duchovní 

správa a nebyl zde ani pořádný kostel.  

 V Argentině byli snad doby, kdy lidé díky shonu o kněze nestáli a kostel tu byl 

zatlačen do pozadí. Mnozí vzpomínali na kostel doma a snad se i několikrát vypravili do 

vzdáleného kostela, ale častokrát se jim to díky práci, počasí či pohodlí nepovedlo. Zároveň tu 

nebyl nikdo, kdo by našim krajanům připomínal jejich nedělní a sváteční povinnosti.247 

                                                 
244 Srov. KAPITOLA, Luděk. Argentina včera a dnes. Praha: Melantrich, 1977. s. 86. 
245 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Duchovní správa. Časopis katolického duchovenstva, 1935, roč. 76 (101), č. 4, 
s. 384. 
246 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Duchovní správa. Časopis katolického duchovenstva, 1935, roč. 76 (101), č. 4, 
s. 384-385. 
247 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Duchovní správa. Časopis katolického duchovenstva, 1935, roč. 76 (101), č. 4, 
s. 384. 
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 Děti našich krajanů dorůstaly nebo vyrostly, nebyly takovými jako jejich rodiče ve 

svém dětství. Naši krajané poznali, že jejich děti rostly bez náboženství. A to jim připomnělo 

jejich náboženské povinnosti, a dále také to krásné a vzácné, co náboženství člověku 

poskytuje. Zjistili, že jim zde chybí kněz. Psali žádost spolku sv. Rafaela, který znali z dob 

svého odjezdu ze své vlasti, aby jim poslal kněze248.249  

 

3.2.3.4 Duchovní správa v Argentině a Jáchymův optimální návrh na krajanskou duchovní 

službu v Argentině250 

 

 Světští kněží měli v Argentině těžké postavení. Církevní úřady zde nerady viděly 

cizího světského kněze a dále zde kněží nebyli placeni státem, ani zde neměli fary obdařené 

fundacemi a pozemky. Díky úvěrům, nezaměstnanosti, omezení práce atp. nebylo na 

některých místech možné vydržovat kněze. 

Nejvhodnější pro krajanskou duchovní správu v Argentině byli řeholníci. Byl to jak 

Jáchymův názor, tak i přání arcibiskupů i biskupů. Řeholník v klášteře svých spolubratrů 

našel přístřeší a měl možnost odměňovat se klášteru různými službami. Krajané mu zaplatili 

cestu a v místech, kde nebyl klášter, byl vítaným hostem našich krajanů. 

Jáchym uvádí, že pro Argentinu by bylo zapotřebí alespoň tří našich kněží řeholníků. Jeden 

pro Chaco, druhý pro Rosario s návštěvami Cordoby a jiných blízkých míst s našimi krajany, 

třetí pro Buenos Aires a jeho okolí. Bude-li zřízena naše nemocnice v Buenos Aires, bude v ní 

také místo pro kněze.  

 

3.2.4 Sanatorio Sommer  

 

 Oddíl je rozdělen do dvou částí. První částí je vznik Sanatoria Sommer, význačné 

osobnosti (mimo Jáchyma) - od otevření nemocnice do 80. let 20. století. Druhou částí je  

Sanatorio Sommer obecně – v době Jáchymova kaplanování. 

 

                                                 
248 „[...] „Smilujte se a pošlete nám jednoho nebo dva kněze, kteří by naši osadu alespoň jednou nebo dvakrát do 
roka přišli navštíviti, abychom nemusili žíti jako divá zvěř, která o Bohu nic neví.“ [...].“ Leták Spolku sv. 
Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
249 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Duchovní správa. Časopis katolického duchovenstva, 1935, roč. 76 (101), č. 4, 
s. 384. 
250 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Duchovní správa. Časopis katolického duchovenstva, 1935, roč. 76 (101), č. 4, 
s. 386.  
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3.2.4.1 Vznik Sanatoria Sommer, význačné osobnosti (mimo Jáchyma) - od otevření 

nemocnice do 80. let 20. století  

 

Dne 14. června 1933 prodává Národní hypoteční banka vládě ve veřejné dražbě 7 

pozemků ze čtvrté městské části obce Generál Rodrígez v Buenos Aires, které v roce 1928 

koupila rodina Fonseca a v roce 1933 je Národní hypoteční banka prodává jako splátku své 

pohledávky. Pozemky byly vzdálené od obydlené obce. Prezident Justo ve shodě se svými 

ministry vydal dekret, ve kterém schválil nákup těchto pozemků za účelem postavení kolonie 

pro lidi s kožními nemocemi jako naplnění zákonů 11.359 a 11.410. Dne 13. března 1934 se 

podepisuje nabytí majetku, dne 31. prosince 1936 se dělá majetkový zápis a v únoru 1937 

začíná stavba státní nemocnice. Dne 22. listopadu 1941 se nemocnice úředně otvírá jako 

Sanatorio Colonia Buenos Aires. Ke konci roku 1941 začínají nastupovat nemocní.251  

V roce 1947 byla nemocnice pojmenována po Dr. Baldomero Sommer252. 

Významným lékařem v nemocnici byl Dr. Angel Marzeti.253 

Pozici ředitele nemocnice v níže uvedeném období zastávali: 
                                                 
251 Srov. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer. <http://www.sommer.gov.ar/>. [cit. 2010-01-26]. 
252 Dr. Baldomero Sommer (1857-1918) měl otce Dána a matku Němku. V roce 1884 absolvoval medicínu. 
Založil Argentinskou dermatologickou společnost a podporoval odbornou literaturu, kterou publikovala. Byl 
tajemníkem lékařské fakulty. Řekl, že lepra je léčitelná, a dal návod, jak postupovat v léčbě. Byl tajemníkem 
první mezinárodní konference o malomocenství, která se konala v Berlíně v roce 1897. V roce 1898 se stal 
zpravodajem malomocenství na prvním latinskoamerickém kongresu. V roce 1906 byl čestným předsedou a 
propagátorem první národní konference o malomocenství. V roce 1909 se zúčastnil jako delegát argentinské 
vlády druhého ročníku mezinárodní konference o malomocenství, která se konala v Bergenu. Díky Sommerovi 
vydal stát v roce 1913 zákony, aby mohl kontrolovat množení komárů, kteří přenášeli infekční nemoci. Sommer 
založil argentinskou školu dermatologie, leprologie a sifilografie. V roce 1892 se stal profesorem dermatologie, 
venerologie a sifilografie na Fakultě lékařských věd v Buenos Aires. Mezi nejdůležitější skutky, které zdravotní 
odbor uskutečnil, byla povinnost pasterizace mléka. Byl vedoucím oddělení nemoci kůže, které sám založil, 
v dětské nemocnici. Byl také vedoucím oddělení nemoci kůže v nemocnici San Roque, dnes nazývané Ramos 
Mejía, v roce 1892. Dr. Charles Rophille navrhoval, aby došlo k přejmenování dnešního Státního institutu 
dermatologické kliniky (který patří pod Institut parazitologie nazývaný Fatala Chabén) na Sommer. Nemocnice 
Baldomero Sommer je pojmenována na počet jeho práci na základě vládního nařízení ze dne 11. června 1947. 
Srov. Dr. Baldomero Sommer. <http://www.sommer.gov.ar/html/semblanzas_drbaldomerosommer.html>. [cit. 
2010-01-26].  
253 Dr. Angel Marzetti (1911-1989) získal doktorský titul na univerzitě v Buenos Aires v roce 1935. V roce 1941 
dosáhl titul lékaře odborníka na tuberkulózu, v roce 1944 titulu specialisty v oboru infekčních nemocí. V roce 
1950 je přeložen ze sekretariátu pro veřejné zdraví do Státní nemocnice Dr. Baldomero Sommer. Několik měsíců 
před svým přeložením byl jmenován vedoucím profylaxe před žlutou horečkou v provincii Formosa. Byl 
vedoucím 10. sálu Nemocnice Muñiz jako specialista v hygieně a sociální medicíně. Byl členem komise 
výzkumu brucelózy v Santiago del Estero a lékařem sekce Zoonózy v řízení epigemiologie a endemií 
ministerstva zdravotnictví. V roce 1964 byl zvolen starostou města Camelas, díky důvěře, kterou dosáhl, když 
vedl Nemocnici Generála Mitre. Spolu s doktorem Ricardo Manzi vytvořil rehabilitační službu pro nemocné 
malomocenstvím pomocí nechirurgických metod. Byl začleněn do Centra estetické chirurgie, což bylo nutné pro 
společenské začlenění nemocných s malomocenstvím. V roce 1986 odešel do důchodu a působil jako čestný 
poradce ve Státní nemocnici Dr. Baldomero Sommer. Srov. Dr. Angel Marzetti. 
<http://www.sommer.gov.ar/html/semblanzas_drangelmarzetti.html>. [cit. 2010-01-26]. 
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slavnostní otevření nemocnice – 1945 Dr. Raúl H. Ceballos Reyes, 

25. ledna 1945 – 14. srpna 1945 Dr. Florencio Aller Atucha, 

14. srpna 1945 – 17. července 1946 Dr. Marcial Quiroga, 

17. července 1946 – 21. ledna 1947 Dr. Ceballos Reyes, 

21. ledna 1947 – 6. října 1955 Dr. Héctor Fiol, 

7. října 1955 – 11. dubna 1956 Dr. Mario Guadagnini, 

12. dubna 1956 – 27. června 1957 Dr. H. Ramó, 

28. června 1957 – 6. října 1986 Dr. Ricardo O. Manzi254, 

7. října 1986 – 27. července 2000 Dr. Raúl A. Baudino.255 

 

3.2.4.2 Sanatorio Sommer obecně – v době Jáchymova kaplanování 

 

Sanatorium Sommer leží asi 90 km od Buenos Aires a je vzdáleno cca 15 km od města 

General Rodríguez, do kterého patří. Bylo založeno daleko v polích. V sanatoriu bylo 10 

pavilonů pro nemocné, vlastní kuchyně oddělená zvlášť pro nemocné a pro zaměstnance. 

Sanatorium má vlastní elektrárnu, vodárnu, vlastní hřbitov, divadlo.256  

V roce 1985 mělo sanatorium asi 272 ha, z toho asi 70 ha bylo obydlených a zbytek 

byla pole.257 Ředitelství sanatoria se staralo o sázení a úpravu cest.258  

Nemocní Hansenovou nemocí (viz níže) byli nuceně odlučováni od ostatních občanů. 

Sanatorium přijímalo nemocné z nemocnice Muñiz a z jiných částí Argentiny.259 

                                                 
254 Dr. Ricardo Manzi se narodil v roce 1918 v Buenos Aires. V roce 1945 absolvoval lékařství na univerzitě 
v Buenos Aires a začal pracovat jako civilní zaměstnanec vojenské nemocnice a železniční nemocnice 
v Rivadavia. Od roku 1952 působil ve Státní nemocnici Dr. Baldomero Sommer. V nemocnici, kde pracoval 
v roce 1955, byl jmenován ředitelem a s Dr. Marzettim začaly první pracovní úspěchy. Zlikvidoval plot, který 
odděloval tzv. zónu A (zdraví lidé) a tzv. zónu B (nemocní lidé) a zlikvidoval místnosti sloužící k setkávání 
pacientů a zdravých, aby se zlepšila komunikace mezi pacienty a jejich rodinami. Během třiceti let, kdy byl 
ředitelem nemocnice, udělal mnoho k prospěchu pacientů. Společně s Dr. Marzettim vytvořil rehabilitační 
centrum pro nemocné malomocenstvím (CREL). Později založil CRELA pro ambulantní pacienty nemocné 
malomocenstvím. V roce 1966 dostal roční cenu od nadace Rizzuto, jako ocenění společné práce v rehabilitaci 
lepry s Dr. Marzettim a Dr. Lefebrem; cenu předal Řád maltézských rytířů. Od roku 1982 působil jako státní 
revizor malomocenství. Byl v komisi, která vypracovala zákon, kterým byl nahrazen zákon o lepře z roku 1826 a 
kterým se změnilo mnoho anachronických aspektů a který měl v podstatě chránit hospitalizovaného pacienta. V 
roce 1986 odešel do důchodu. V roce 1995 mu udělila Argentinská dermatologická společnost titul mistra 
leprologie Argentiny jako uznání jeho příspěvku k rozvoji tohoto oboru a při výchově svých žáků po několik 
generací. Srov. Dr. Ricardo Manzi. <http://www.sommer.gov.ar/html/semblanzas_drricardomanzi.html>. [cit. 
2010-01-26]. 
255 Srov. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer. <http://www.sommer.gov.ar/>. [cit. 2010-01-26]. 
256 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
257 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
258 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Malomocní bydleli v domcích. Někdy tam byly celé rodiny. Pokud se někdo z rodiny 

uzdravil, žil venku a zbytek rodiny uvnitř leprosária.260 

Počet nemocných se průběžně měnil, jak je níže uvedeno, v závislosti na jejich 

uzdravení, na příchodu nových nemocných, na politické a ekonomické situaci země, na 

platnosti zákonů vztahujících se k malomocenství atd. 

Původně tu bylo 1000 malomocných.261 Když Jáchym přišel do sanatoria 30. června 

1943, bylo zde jen 348 nemocných.262 V roce 1964 bylo nemocných přes 800. Drahota a 

nedostatek bydlení většině nemocných, kteří mohli odejít, bránily v odchodu domů.263 

 V roce 1974 zde bylo cca 700 nemocných z různých států světa (např. i z Polska). 

Nejmladšímu pacientovi byly 4 roky, nejstaršímu 93 let. Byly zde také sestry františkánky ze 

Španělska a z Itálie, které nemocné ošetřovaly.264 

 V roce 1985 bylo v sanatoriu léčeno cca 590 nemocných, které ošetřovalo 49 

odborníků a 186 zaměstnanců. Bylo cca 310 tzv. „placených nemocných“, kteří pracovali 

v údržbě a na polích každý den 4 hodiny a byli za to placeni. „Ambulantních nemocných“ 

bylo cca 130, kteří pracovali určitý čas a potom museli klidně odpočívat. Nemocných, kteří 

trpěli následky nemoci Hansen, bylo cca 140. Tito nemocní nebyli schopni pracovat.265 

Péče o malomocné byla celkově dobrá.266 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
259 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
260 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
261 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
262 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 15. června 1964, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
263 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 15. června 1964, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
264 Srov. Dopis od P. Benna Kusého OFM spolubratrovi z 19. října 1974, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
265 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
266 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
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3.2.5 Lepra267- onemocnění, typy onemocnění, reaktivní stavy, komplikace, diagnóza, léčba  

 

Lepra je nazývána Hansenovou268 nemocí. Je to chronické269 infekční onemocnění, 

které vyvolává acidorezistentní270 bacil Mycobacterium leprae. Má jedinečný tropismus271 

k periferním nervům, k jiným chladnějším oblastem těla (kůži, slizničním membránám). 

Onemocnění se může vyskytnout v jakémkoli věku, ale vrchol výskytu nových onemocnění je 

mezi dvacátým a třicátým rokem. Onemocnění se vyskytuje u člověka, primátů, hlodavců, 

pásovců. Přenos Mycobacterium leprae není jasný. Může to být kontaktem s infikovanou 

osobou. Je pravděpodobné, že nákaza se šíří kapénkovou cestou z nosního sekretu. Infikovaná 

půda a hmyz také mohou hrát roli v šíření nemoci. Inkubační doba průměrně trvá pět až sedm 

let. Délka inkubační doby je dána pomalým množením Mycobacterium leprae a přítomností 

enormního počtu mikroorganismů. Většina lidí při setkání s Mycobacterium leprae 

neonemocní a v jejich séru se často vytvoří protilátky a imunitní buněčná odpověď na 

Mycobacterium leprae. Stav pacienta určuje, která klinická forma se vyvine. 

                                                 
267 Srov. Merck manual: Kompendium klinické medicíny. Editor Robert Berkow. Praha: X-Egem, 1996. s. 127-
130.  

„[...] nemocí starověku, který charakterizuje přísné rozčlenění na svobodné a otroky, bylo malomocenství. 
Likvidací otroctví choroba ustoupila [...].“ KOUTECKÝ, Josef. Paradoxy a problémy medicíny na prahu 21. 
století (I). Živa, 1998, roč. 46 (84), č. 1, s. 3. 

„[...] lepra, ae, f. (ř. lepra kožní prašivina) lepra, malomocenství, vleklé infekční onemocnění vyvolané 
Hansenovým bacilem (Mycobacterium leprae). [...].“ KÁBRT, Jan – KÁBRT, Jan jr. Lexicon medicum. 2. dopl. 
a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2001. s. 544. 

„[...] Postihuje kůži, sliznice, nervy. Na kůži, která může ztrácet citlivost, se objevují skvrny, které vředovatí a 
hojí se jizvami. Dochází k výraznému poškození různých částí těla (např. ztráta článků prstů). [...] řec. lepra 
vyrážka, prašivina [...].“ VOKURKA, Martin. Praktický slovník medicíny: 4000 lékařských termínů se 
srozumitelným výkladem. Poznámkami o původu lékařských termínů doplnil Jan Hugo. Ilustrovala Šárka 
Poupatová. Praha: Maxdorf, 1994. s. 196-197. 

„[...] V oblastech výskytu lepry lze potkat neléčené pacienty s vředy zdeformovaným obličejem a končetinami, 
někdy s pahýly. [...].“ ŠERÝ, Vladimír et al. Lexikon cestovní medicíny. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 
1996. s. 223. 
268 „[...] Původce lepry (Mycobacterium leprae) objevil roku 1873 norský bakteriolog G. H. A. Hansen (1841 až 
1912). Podle něj je malomocenství dnes nazýváno též Hansenovou chorobou. [...].“ SCHOTT, Heinz et al. 
Kronika Medicíny. Přeložil Zdeněk Bureš et al. České vyd. Praha: Fortuna Print, 1994. s. 95. 
269 „[...] chronický [...] trvající delší dobu, stálý [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a 
dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 289.  
270 „[...] acidus, a, um kyselý [...].“ Srov. KÁBRT, Jan et al. Latinsko český slovník. 3. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1991. s. 14.  

„[...] rezistence odolnost [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1994. s. 661. 
271 „[...] tropismus - afinita či pohyb k něčemu, preference či zaměření k určité struktuře či orgánu [...].“ 
VOKURKA, Martin et al. Velký lékařský slovník. 8. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. s. 1046-1047.  

„[...] tropní - vyznačující se cíleným účinkem na určitý orgán. [...].“ VOKURKA, Martin et al. Velký lékařský 
slovník. 8. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. s. 1047. 
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Typy onemocnění272 

1) Tuberkuloidní lepra (TT)273 je první krajní klinickou formou. Pacienti mají jednu nebo 

více hypopigmentovaných274 hypestetických275 skvrn s dobře ohraničeným okrajem. 

Mycobacterium leprae zcela chybějí nebo je jich malý počet. Cirkulující lymfocyty276, 

které identifikují Mycobacterium leprae, zcela chybějí nebo je jich malý počet. Kožní 

změny nesvědí. Mohou být poškozeny periferní277 nervy, někdy mají pacienti pouze 

nespecifický chronický zánět. 

2) Lepromatózní lepra (LL) je druhou krajní klinickou formou. Pacienti mají symetrické 

kožní uzlíky nebo plaky278 plné acidorezistentních tyček a často mají distální279 

                                                 
272 Jiný způsob rozdělení je uveden níže: 

Klasifikace forem lepry (uvedeno: klinické označení - histologická charakteristika): 
1) Indeterminovaná (I) - necharakteristický zánětlivý infiltrát, 
2) Typ polární tuberkuloidní (TT) - roztroušené tuberkuloidní infiltráty z lymfocytů, plazmatických, epiteliálních 
a obrovských buněk Langhansových s významným postižením periferních nervů; subepiteliální vrstva postižena, 
3) Primární neuritická (PN) - v kožních senzorických nervech změny TT nebo BT, 
4) Dimorfní tuberkuloidní (BT) - tuberkuloidní granulom u BT je difúznější než u TT; subepiteliální vrstva 
nepostižena, 
5) Střední dimorfní (BB) - u BB difúzní, epiteloidní buněčný granulom, obrovské buňky Langhansovy 
nepřítomné; subepiteliální vrstva nepostižena, 
6) Dimorfní lepromatózní (BL) - u BL je granulom z makrofágů a lymfocytů; subepiteliální vrstva nepostižena, 
7) Typ polární lepromatózní (LL) - infiltráty difúzní nebo ložiskové z histiocytů a leprózních buněk 
(Virchowových) s postižením perineuria periferních nervů; subepiteliální vrstva nepostižena. 
Srov. ŠERÝ, Vladimír - BÁLINT, Ondrej. Tropická a cestovní medicína. Praha: Medon, 1998. s. 241. 
273 „[...] Tuberkulózní forma je považována za neinfekční, vzniká při dostatečné imunitě. [...].“ VOKURKA, 
Martin et al. Velký lékařský slovník. 7. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2007. s. 538. 
274 „[...] hypo- (řec. pod) první část složených slov spojující část druhou s významem „malý, menší, než je 
obvyklé, nedostatečný, snížený n. spodní, dolejší“, a to jako s její vlastností [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. 
Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 277. 

„[...] pigment barvivo obsažené v živočišném těle [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a 
dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 569.  

„[...] pigmentum, í, n. barvivo [...].“ Srov. KÁBRT, Jan et al. Latinsko český slovník. 3. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1991. s. 327.  
275 „[...] hyp - řec. předpona s významem pod. [...].“ VOKURKA, Martin et al. Velký lékařský slovník. 8. 
aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. s. 418. 

„[...] hypo - řec. předpona s významem pod. [...].“ VOKURKA, Martin et al. Velký lékařský slovník. 8. aktualiz. 
vyd. Praha: Maxdorf, 2008. s. 427. 

„[...] hypo- (řec. pod) první část složených slov spojující část druhou s významem „malý, menší, než je obvyklé, 
nedostatečný, snížený n. spodní, dolejší“, a to jako s její vlastností [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích 
slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 277. 
276 „[...] lymfocyt druh bílých krvinek [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 444. 
277 „[...] periferní nervstvo = obvodové (na rozdíl od centrálního [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích 
slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 563. 
278 „[...] plak - označení pro patologicko-anatomické změny na myelinu při chorobách s demyelinizací (fr. plaque 
z řec. plax deska) [...].“ VOKURKA, Martin et al. Velký lékařský slovník. 8. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 
2008. s. 799.  
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periferní neuropatii280. Chybí jim imunitní odpověď na Mycobacterium leprae. Řasy a 

obočí jim vypadávají. 

Mají-li nemocní difúzní281 kožní infiltrace282 se ztrátou ochlupení a dalších kožních 

adnex,283 ale nemají viditelné kožní uzlíky, onemocnění se označuje jako difúzní 

lepromatóza nebo lepra bonita. 

Erythema nodosum leprosum (ENL) se může objevit u pacientů s LL formou, při 

difúzní lepře může dojít k Luciovu fenoménu. Při závažné reakci se vytvářejí vředy, 

především na nohou a díky časté sekundární infikaci284 dochází k bakteriémii285 a 

k smrti. 

3) Lepra bordeline (BT, BB, BL) je hraniční formou. Typ lepry je nestálý. Může mít 

známky LL formy i TT formy, může se měnit a blížit se k oběma krajním formám.  

  

Reaktivní stavy ovlivňuje imunita pacienta a zodpovídají za klinické příznaky a 

zánětlivé projevy v průběhu lepry. Je známa reakce u nemocných s leprou bordeline (BT, BB, 

BL) a u nemocných s leprou erythema nodosum leprosum (ENL). Rozvine-li se reakce 

v průběhu léčby lepry bordeline, je nutné ji léčit. Účinně působí přidání glukokortikoidu 

k antimikrobním preparátům (prednison). Léčba trvá několik měsíců. Reakce u lepry 

erythema nodosum leprosum může být léčena aspirinem, pokud probíhá mírně, prednisonem 

jako doplňkem antimikrobních preparátů v těžším průběhu, thalidomidem v recidivujících 

případech. 

                                                                                                                                                         
„[...] myelin – lipidový obal nervových vláken (axonů) [...] Porucha m. (demyelinizace) je podstatou některých 
nervových chorob, zejm. roztroušené sklerózy (řec. myelos mícha) [...].“ VOKURKA, Martin et al. Velký 
lékařský slovník. 8. aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. s. 675. 
279 „[...] distální vzdálenější [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 127. 
280 „[...] neuropatie druh onemocnění periferních nervů [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 
přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 127. 
281 „[...] difúzní ostře neohraničený, rozptýlený [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a 
dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 120. 
282 „[...] infiltrace vnikání, pronikání [...].“ Srov. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1994. s. 307. 
283 „[...] adnexus, ús, m. připojení, spojení [...].“ Srov. KÁBRT, Jan et al. Latinsko český slovník. 3. vyd. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 17.  
284 „[...] infikovat nakazit [...].“ KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5 přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1994. s. 307. 
285 „[...] bakteriemie - přítomnost bakterií v krvi. Přechodně se objevuje např. po poranění či extrakci zubu, jindy 
je součástí celkového bakteriálního onemocnění. [...].“ VOKURKA, Martin et al. Velký lékařský slovník. 8. 
aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. s. 105. 
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Komplikace u lepry nejvíce vznikají v důsledku postižení periferních nervů. Léčbou 

plantárních vředů se sekundární infekcí je chirurgické ošetření, odlehčení váhy a vhodná 

antibiotika. Pacient může předejít recidivám vhodnou obuví. Těžce postiženy mohou být oči. 

Mikroorganismy pronikají do přední komory (při LL formě), může vzniknout glaukom (při 

ENL), může dojít k poškození rohovky, tvorbě jizev a slepotě. Nemocní s postižením rohovky 

musejí pravidelně užívat oční kapky. Chrupavka a sliznice nosu je postižena při LL formě. 

Neléčení pacienti mají chronické ucpání nosu, může u nich dojít až k perforaci nosní 

chrupavky a k jejímu zborcení. Při postižení varlat dochází ke změnám hladin hormonů (tj. 

snížení koncentrace sérového testosteronu, zvýšení hladin folikulostimulačního a 

luteinizačního hormonu), dále k hypospermii, aspermii a neplodnosti. Ke zlepšení impotence 

se podává testosteron. 

Diagnózu lze stanovit z klinického obrazu (tj. chronické kožní léze a periferní 

neuropatie) a diagnózu je nutno potvrdit biopticky. U LL formy musí být biopsie odebírána 

z uzlíků nebo plak, u TT formy z okrajů vyvýšených lézí. Pacienti s LL formou mají většinou 

protilátky, u TT formy jsou protilátky pouze u 2/3 pacientů. U LL formy vyžaduje léčba 

intenzivnější prostředky a delší trvání než u TT formy. Hlavním léčebným preparátem pro LL 

formu i TT formu je dapson (4,4´-diaminodifenylsulfon). Dalšími preparáty jsou rifampicin, 

clofazimin, ethionamid. WHO doporučuje při všech formách lepry postupy s použitím více 

přípravků. U multibacilární formy lepry doporučuje kombinaci dapsonu, clofaziminu a 

rifampicinu podávat nejméně dva roky, nebo dokud není negativní stěr z kůže. U 

paucibacilární formy lepry (TT pacienti bez prokazatelných acidorezistentních tyček) 

doporučuje kombinaci dapsonu a rifampicinu podávat šest měsíců.  

Nemocní leprou a jejich rodiny jsou často vyloučeni ze společnosti.286 Nemoc působí 

psychické trauma, i když následky této nemoci jsou díky moderní léčbě často menší než dříve. 

 

 

 

 

                                                 
286 „[...] Anwei Lawová – zakladatelka Hansen´s Disease Association – poukázala na situaci malomocných a na 
několika případech z různých zemí světa dokumentovala, že se s těmito nemocnými zachází jako se zločinci. 
V Nigerii v posledním století uchovávali malomocné v masových hrobech za živa. Malomocný z Číny 
v leprosáriu byl v jedné místnosti s devíti dalšími lidmi. Dveře byly zabarikádovány, aby nikdo nemohl odejít. 
Krmili je zkaženou rýží plnou písku. Jednou jim dali něco lepšího k snědku, a to byl signál, že je příští den 
hodlají zabít. Také v Japonsku byli tito lidé izolováni od společnosti. Příslušný zákon byl zrušen až v roce 1996. 
Na Havaji lidem, kteří se narodili v leprosáriu, byly odebrány děti při narození. A v Louisaně v Americe 
malomocní nesměli používat telefonu, nesměli uzavírat sňatky a nesměli ani volit. Toto nařízení bylo zrušeno až 
v roce 1946. [...].“ Světový problém – právo na zdraví. Vita nostra revue, 2001, roč. 10, č. 4, s. 33.  
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3.2.5.1 Očkování proti lepře 

 

 Samostatné očkování proti lepře v současnosti neexistuje. Používá se očkování proti 

tuberkulóze - BCG vakcína – která částečně chrání i proti lepře.287 

 

3.3 JÁCHYMOVA MISIJNÍ ČINNOST 

 

 Tato kapitola se skládá ze tří částí: františkánský misionář, Jáchym misionář a 

Jáchymova misijní činnost. 

 

3.3.1 Františkánský misionář 

 

Sama františkánská řehole metodicky řeší postup při odchodu františkánských bratrů 

mezi nevěřící a klade důraz na konečné rozhodnutí provinčního ministra.288 Provinciál 

používá k posouzení způsobilosti františkána pro misijní činnost subjektivní hledisko a 

získané zkušenosti od misionářů z františkánských misií.  

Některé vlastnosti misionáře lze však získat z dostupných materiálů, případně logicky 

odvodit. Osoba, která je posílána na misie, má být tedy schopná provádět misijní činnost. 

Z toho vyplývá, že základ, na kterém může dobře stavět, je dobré fyzické a psychické zdraví, 

                                                 
287 „[...] Částečně proti lepře chrání očkování proti tuberkulóze (BCG vakcína), intenzivně se pracuje na přípravě 
specifických vakcín. [...].“ ŠERÝ, Vladimír et al. Lexikon cestovní medicíny. 1. vyd. Praha: Encyklopedický 
dům, 1996. s. 223. 

„[...] Vzhledem k tomu, že vakcína proti tuberkulóze má některé shodné znaky pro tvorbu ochrany také vůči 
malomocenství, v praxi se zkoušelo očkovat BCG vakcínou vybrané skupiny populace v oblastech se zvýšeným 
počtem výskytu tohoto onemocnění. Výsledky byly velmi rozličné a účinnost očkování se pohybovala od 20 % 
do 80 % v závislosti na geografických a životních podmínkách očkovaného obyvatelstva. [...].“ Malomocenství 
aneb zapomenutá nemoc? <http://www.vakciny.net/CIZINA/CLANKY_CM/akt_10_02.htm>. [cit. 2010-03-08]. 
288 „[...] Ti bratři, kteří by chtěli jít z Božího vnuknutí mezi nevěřící, ať si k tomu vyžádají dovolení od svého 
provinčního ministra. Ten ať je dá jen těm, které uzná za schopné k takovému poslání. [...].“ Františkánské 
prameny I. Původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil Ctirad Václav Pospíšil. 2. vyd. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. s. 30, odst. 107. 

Srov. Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří Bonaventura Štivar. Přeložila 
Markéta Koronthályová, J. B. Štivar. 1. vyd. Velehrad: Tomáš Ježek, 2001. s. 57. kap. 12. verš 1-2. 

„[...] Pán praví: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřelí jako hadi a bezelstní jako 
holubice“ (Mt 10,16). Budou-li proto někteří bratři chtít jít mezi nevěřící, ať jdou s dovolením svého ministra a 
služebníka. Pozná-li ministr, že jsou k tomuto poslání schopní, ať jim dá dovolení a neodpírá je, neboť bude 
muset složit účty Pánu, nebude-li v této nebo v jiných věcech postupovat se správným rozlišováním (srov. Lk 
16,2). [...].“ Františkánské prameny I. Původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil Ctirad 
Václav Pospíšil. 2. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. s. 17, odst. 42.  
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aby se lépe mohla aklimatizovat289 v novém prostředí, začít intenzivněji a rychleji pracovat a 

být tak prospěšná svému okolí. S chatrným fyzickým nebo psychickým zdravím člověk může 

jen velmi omezeně pomáhat svému okolí, spíše sám potřebuje od okolí pomoci.290 

Misionářem by měla být osoba nepodléhající stresu, houževnatá a cílevědomá, aby 

dílo do kterého se svou činností pustila, mělo z hlediska práce misionáře naději na pozitivní 

výsledek. 

Misionář musí být člověk nebojácný a neskeptický, protože se může stát, že jeho 

misijní práce může mít v místě, kde se pohybuje, nepřátele, kteří ji kazí či přímo likvidují,291 a 

pouze odolný či otrlý člověk dokáže podávat výkony v nepříznivém pracovním prostředí. 

Dnešním slovníkem lze misionáře nazvat workoholikem či úderníkem, který je velice 

akčním člověkem. Dlouhodobé přepínání vlastních sil na území, kde je prováděna 

misionářská činnost, ať to je ve standardních podmínkách292 nebo v nestandardních 

podmínkách, např. v obdobích různých epidemií293 či jiných velkých útrap294, však může mít 

za následek nemoc nebo smrt misionáře, a proto musí misionář brát zřetel na svoje reálné 

fyzické hranice. 

Jeho hnacím motorem je získávání duší pro Pána295, což je motiv nesrovnatelný 

s platem, mzdou či finanční odměnou ostatních lidí, kteří nejsou misionáři, jejichž práce je 

takto ohodnocena.  

Skromnost, jednoduchost a chudoba jsou vlastnosti, které jsou kladeny na 

františkánského misionáře, 296 aby přežil v drsných podmínkách. Spoléhá se na Pána a na 

práci svých rukou. 

                                                 
Srov. Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří Bonaventura Štivar. Přeložila 
Markéta Koronthályová, J. B. Štivar. 1. vyd. Velehrad: Tomáš Ježek, 2001. s. 37. kap. 16. verš 1-4. 
289 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 81.  
290 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 15-16.  
291 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s.168. 
292 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 15. 
293 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 55.  
294 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 7.  

Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 54-55, 153-154.  
295 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 153-154.  
296 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 60.  
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Má rád lidi všech národů a ras, kvůli kterým odchází ze své provincie, 297 aby jim 

mohl pomáhat a sloužit. Misionář musí být schopen nabídnout službu298, kterou hledají a musí 

být komunikativní299, aby mohl vzniknout pozitivní komunikační vztah. 

Je na zemi jen poutníkem300, a proto pro něho není problém žít kdekoli na zemi. 

Jeho práce není často jednoduchá. Musí být chytrý, šikovný, přizpůsobivý a kreativní, 

musí umět jazyk misijní země301 a být schopen pochopit řád života v zemi, kam přišel 

provádět misijní činnost. 

Misionář nečeká uznání světa, ale toho, kdo ho posílá, aby křtil a učil všechno, co on 

přikázal. Ježíš Kristus mu bude odměnou, a proto je šťasten ve své práci, protože je tak blízko 

kříži.302 Misionář by měl být tedy zralou osobností, která počítá i se svou možnou násilnou 

smrtí na misijním území, ale nevyhledává ji. 

 

3.3.2 Jáchym misionář 

 

Sv. František byl pro Jáchyma vzorem, a proto ho chtěl následovat a odejít na misie.303 

Jáchym se neobával útrap, obtíží, nebezpečí, různých nemocí, útoků.304 

Vyžádal si od provinciála dovolení k misiím a dostal ho. Nepočítal však s tím, že už se 

domů nikdy nevrátí.305 

Našim krajanům chyběl v Argentině kněz, který by je navštěvoval, těšil a posiloval 

svatou vírou. A proto Spolek sv. Rafaela vyslal Jáchyma v červnu 1934 k našim krajanům do 

                                                 
297 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 81.  
298 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 55-56. 
299 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 56, 167.  
300 „[...] Jako poutníci a cizinci na tomto světě (srov. 1 Petr 2,11), kteří slouží Bohu v chudobě a pokoře [...].“ 
Františkánské prameny I. Původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil Ctirad Václav Pospíšil. 
2. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. s. 28, odst. 90. 

Srov. Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří Bonaventura Štivar. Přeložila 
Markéta Koronthályová, J. B. Štivar. 1. vyd. Velehrad: Tomáš Ježek, 2001. s. 54. kap. 6. verš 2. 
301 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 135-136.  
302 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Mezi misionáři v Santa Cruz. Přítel františkánských misií, 1937, č. 1, s. 6. 
303 Srov. VYSKOČIL, Jan Kapistrán. Milým čtenářům „Přítele františkánských misií“. Přítel františkánských 
misií, 1936, s. 1.  

Srov. PROCHÁZKA, Joachim. Sv. František a jeho řád v misiích. Serafínský prapor, 1927, roč. 7, č. 1, s. 10. 
304 Srov. Leták Spolku sv. Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
305 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
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Jižní Ameriky, kde měl navštívit všechny české a slovenské osady a vykonat misie pro 

krajany. Měl donést krajanům pozdrav ze staré vlasti a přesvědčit je, že na ně nezapomněla, 

ale že na ně pamatuje. Dále měl požehnat jejich sňatky, pokřtít jejich děti, které se v cizině 

narodily, příp. uložit některého krajana k věčnému spánku. Především měl pečovat o duše 

našich krajanů, aby je občerstvil a posilnil. Měl také vykonat přednášky o ČSR doprovázené 

obrázky, aby cizinci poznali krásu naší republiky a naši krajané oživili vzpomínky na starou 

vlast.306 

Argentina, kam byl Jáchym jako misionář 307 poslán, byla a je katolickou zemí, ve 

které měli své kněze kolonisté národnosti německé, francouzské, italské, španělské, polské, 

chorvatské, maďarské, slovinské aj. Také působení kněze československé národnosti bylo 

v Argentině velmi nutné.308 

Naši krajané by propadli náboženské lhostejnosti, pokud by se jim nedostalo včas 

duchovní správy. A duchovní správa mezi našimi krajany v Argentině měla mít i veliký vliv 

na to, aby si udrželi svou národnost. Děti mnohých našich krajanů už správně nemluvily ani 

česky, ani slovensky, neměly školy, neměly kostel, kde by slyšely svůj rodný jazyk a stávaly 

se moderními pohany jenom proto, že neměly možnost ani příležitost být poučeny o 

katolickém náboženství. Bylo nutno pečovat o misie mezi našimi krajany v zámoří, hlavně 

v Argentině, kde pro tolik tisíc lidí nebylo stálé duchovní správy, už jen z toho důvodu, že 

v našem národě se pěstovala myšlenka misií mezi pohany.309  

Je třeba si uvědomit, že se Jáchym vydal do Argentiny, která se lišila od ČSR 

v různých oblastech. Ať už to byly klimatické, politické či ekonomické podmínky. ČSR 

byla v době Jáchymova odchodu relativně svobodná, zatímco v Argentině byla vojenská 

diktatura. Jáchym se tedy musel novým podmínkám hodně přizpůsobovat. 

Jáchym měl však na starosti celou Jižní Ameriku310, ve které bylo asi čtyřicet pět tisíc 

příslušníků našeho národa311. To pro něho znamenalo cestování a musel tedy také Argentinu 

                                                 
306 Srov. Leták Spolku sv. Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
307 „[…] Procházka, Jáchym, P. – Misionář, působící nyní v Argentině. […].“ ŠTĚRBA, Francisco Carlos. Češi a 
Slováci v Latinské Americe. Editor Ivo Barteček. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 
58.  
308 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
309 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Náboženský život našich krajanů v Chacu. Přítel františkánských misií, 1936, 
s. 5. 
310 Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek 
sv. Rafaela], [1939]. s. 9. 
311 Srov. Leták Spolku sv. Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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opouštět. Dostal se např. do Bolivie a do Peru.312 Dále do Brazílie, Paraguaje, Uruguaje, 

Kolumbie.313 Plnil tam službu pro naše krajany. 

 Činnost mezi našimi krajany opustil v roce 1940 a od té doby se věnoval duchovní 

správě malomocných v Sanatoriu Sommer v Argentině.314 

 

3.3.3 Jáchymova misijní činnost 

 

 Tento oddíl je rozdělen z časového hlediska do tří částí. První částí je období 1934-

1936, v kterém je zachycena Jáchymova cesta do Argentiny, jeho služba našim krajanům 

v Jižní Americe (především v Argentině), XXXII. eucharistický světový kongres. Druhou 

částí je období 1937-1940, ve kterém je shrnuta Jáchymova služba našim krajanům v Jižní 

Americe (především v Argentině). Třetí částí je období 1940-1985, ve kterém je popsána 

Jáchymovy služba v Sanatoriu Sommer. 

  

3.3.3.1 Období 1934-1936. Cesta do Argentiny, služba našim krajanům v Jižní Americe 

(především v Argentině), XXXII. eucharistický světový kongres. 

 

 Již na lodi „Madrid“, na kterou Jáchym nastoupil 30. června 1934, začal pastorovat. 

Několik krajanů, kteří se vraceli do Argentiny, bylo nadšeno, že s nimi cestuje jejich kněz. Při 

první mši sv. na lodi zalily oči cestujících slzy z radosti, když se mohli s Jáchymem česky 

pomodlit. Dne 15. července 1934, když loď přejížděla rovník, konalo se na ní první sv. 

přijímání, což oslavovala celá loď. Dne 26. července 1934, když Jáchym dojel do Buenos 

Aires, byl vřele přivítán krajany, že k nim konečně přijel kněz ze staré vlasti. Už v neděli 29. 

července 1934 byla pro krajany první mše sv., na které měli Češi i Slováci velkou radost ze 

zpěvu a pozorně naslouchali při sv. přijímání i při kázání.315 

Jáchym se usídlil ve františkánském klášteře San Francisco v Buenos Aires. Staral se o 

naše vystěhovalce.316 

                                                 
312 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
313 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
314 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
315 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč.15, s. 23-25.  
316 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Bylo založeno Katolické sdružení československé317 v Buenos Aires, vůbec první 

československý katolický spolek v Jižní Americe, a jeho program byl schválen.318  

V srpnu 1934 Jáchym přerušil práce v Buenos Aires a cestoval do Chaca, neboť 

krajané chtěli, aby je navštívil ještě před sklizní bavlny. S sebou vezl polní oltářík, 

bohoslužebné předměty, roucha, aby mohl i na odlehlých farmách sloužit mši sv., křtít, 

oddávat, zaopatřovat atd.319  

V Chacu ve městě P. R. Sáenz Peña se 13 tisíci obyvateli byla první mše sv. v malé 

kapli, druhá byla venku v přírodě, protože v kapli nebylo pro všechny účastníky místo320. Mše 

sv. třetí srpnovou neděli se konala na prostranství před školou a sjížděli se a přišli sem pěšky 

českoslovenští katolíci zdaleka. V tuto neděli přistoupilo mnoho lidí ke sv. přijímání. Po mši 

svaté bylo pokřtěno 43 dětí našich krajanů. Podobné dny pak probíhaly u krajanů ve Villa 

Berthet, Las Cuchillas, Las Breñas. Jáchymovy návštěvy byly přípravou na eucharistický 

kongres v Buenos Aires.321 

Jáchym se zdržel v těchto končinách asi měsíc a přitom zavítal i do Paraguaje na 

kolonii „Fram“ s cca šedesáti československými rodinami.322 Protože jeho návštěva byla ještě 

před kongresem, poskytl krajanům příležitost zúčastnit se u eucharistických slavností přijetím 

svátostného Spasitele.323 

 V těchto končinách jezdil na koni 20 až 30 km denně, protože často neměl jiné 

spojení. Krajané se s ním loučili s těžkým srdcem.324  

Vrátil se do Buenos Aires, aby mohl začít připravovat eucharistický kongres, který se 

měl konat 10. - 14. října 1934.325 

                                                 
317 „[...] Prvním krokem k důstojné účasti československé sekce bylo utvoření Sdružení československých 
katolíků. Podnět k tomu dalo několik nadšených krajanů z Moravy, usazených v Buenos Aires. Začali o tom 
pracovati již v únoru [...] pana arcibiskupa v Buenos Aires, který ochotně vymohl Sdružení spolkovou místnost. 
[...].“ Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 8. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
318 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 25.  
319 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 25-26.  
320 „[...] V P. Sáenz Peña není dosud kostela, mluví se o jeho stavbě již tak dlouho [...].“ Dopis od Jáchyma 
Procházky provinciálovi z 18. listopadu 1935. 
321 Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 8. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
322 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 26.  
323 Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 8. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
324 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 26.  
325 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 26.  

 „[...] Prvním, kdo přijel z Československa na eucharistický kongres, byl dr. P. Jáchym Procházka, kněz řádu 
františkánského [...].“ Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 8. Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
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Po návratu do Buenos Aires si Jáchym vymohl u provinciála používání kostela sv. 

Kateřiny, protože kaple sv. Rocha, která mu byla postoupena pro československé krajany, 

byla malá pro příští bohoslužby a slavnosti.326 Ve dnech 4. - 6. října 1934 vykonal Jáchym 

v kostele sv. Kateřiny přípravné triduum na společné svaté přijímání a toto triduum bylo 

ukončeno v neděli 7. října 1934 mší sv. a společným sv. přijímáním, kterého se zúčastnilo 

mnoho věřících.327 Přípravy na kongres se dařily. Dne 8. října 1934 přijeli z ČSR kancléř dr. 

Bořek Dohalský v zastoupení pražského arcibiskupa a dr. Josef Cieker za Slovensko. Uvítání 

bylo srdečné a slavnostní.328  

Jáchym byl duchovním rádcem v pracovním výboru československé sekce při XXXII. 

eucharistickém kongresu v Buenos Aires.329 V kostele sv. Kateřiny měl Jáchym 14. října 1934 

promluvu a mši sv.330  

Největší událostí při eucharistickém kongresu bylo, že Jáchym, ačkoli to nebylo na 

programu, měl jako první český proslov za československý národ. Získal sympatie, když řekl 

Argentiňanům, že je máme rádi proto, že tolik uctívají naše pražské Jezulátko, a že jim od 

něho přináší požehnání. Jeho krátký projev byl dvakrát přerušen potleskem.331 V neděli, dne 

14. října 1934, šla v eucharistickém průvodu československá skupina se sedmdesáti 

účastníky332 pod Jáchymovým vedením a pod vlastním praporem333, na kterém byli sv. Cyril, 

                                                 
326 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 26-27.  
327 Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 10. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
328 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 27.  

„[...] na kongres jako delegáti z Československa J. M. Mons. Dr. Bořek-Dohalský, kancléř pražského 
arcibiskupství jako zástupce J. E. nejd. pana arcibiskupa Dr. Karla Kašpara a Dr. Josef Cieker, tajemník 
Slovenské ligy z Bratislavy jako zástupce Slováků. [...].“ Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 10. 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
329 Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 6. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
330 Srov. Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 10. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
331 „[...] se československé sekci dostalo té cti, že jeden její člen směl v národní svátek argentinský pozdraviti 
shromážděné katolíky z celého světa jako první ze všech hostí. Pozdrav pronesl česky a španělsky dr. P. Jáchym 
Procházka, který připomněl všem Argentincům, že Čechoslováci je dobře znají, jako upřímné ctitele milostného 
Pražského Jezulátka. Pozdrav ten byl velmi bouřlivě aplaudován. [...].“ Eucharistický kongres Buenos Aires 
1934. s. 6. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
332 „[...] Bylo stanoveno, že z každé národnosti smí jít jenom 45 lidí [...] pořadatelé nás nepočítali a tak nikdo 
nemusel býti vylučován. [...].“ Eucharistický kongres Buenos Aires 1934. s. 10. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
333 „[...] Šlo se v devítistupech. V prvé řadě byly neseny prapory národní, československý, argentinský a 
papežský. Před prapory státními byl nesen prapor s obrazy našich sv. patronů [...] .“ Eucharistický kongres 
Buenos Aires 1934. s. 10. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

„[...] prapor: uprostřed znak eucharistického kongresu, po stranách obrazy sv. Cyrila a Metoděje pod znakem 
obraz sv. Václava a pod touto skupinou československý státní znak. [...] Slavnost svěcení praporu byla národní a 
slovanskou manifestací. [...] 30. září [...] Posvěcení provedl Dr. Dobrečič, arcibiskup a primas z Jugoslávie za 
přítomnosti čsl. vyslance p. Eduarda Machatého [...] Dr. Procházka ve svém krátkém kázání dnešní posvěcení 
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sv. Metoděj a sv. Václav. Skupina byla dvakrát veřejně pochválena. Předseda výboru při 

eucharistickém kongresu ve zvláštním dopise vyslovil největší uznání a dík Jáchymovi a 

československé skupině.334  

Po eucharistickém kongresu pokračoval opět Jáchym v krajanské duchovní správě. 

Československá kolonie chtěla zvláštním způsobem oslavit den 28. října 1934. Na tento den 

vymohl Jáchym dopolední i odpolední rozhlasové vysílání. Naši krajané se velice radovali, 

protože slyšeli Jáchymův hlas. Jáchymovi se také podařilo zavést pravidelné rozhlasové 

vysílání především o vánocích s českými a slovenskými koledami. Dále se mu podařilo dostat 

do katolických rukou „nekatolické“ noviny, které štvaly proti katolické církvi. Katoličtí i 

nekatoličtí krajané psali Spolku sv. Rafaela, aby Jáchyma už nechal napořád v Argentině.335 

K Jáchymovu cestování po Argentině je třeba dodat, že osady byly v Argentině 

vzdáleny daleko od sebe, a proto Jáchym jezdil na koni – i přes zákaz v řeholi - v krajích bez 

řádných komunikací a konal tak své „apoštolské cesty“.336  

V roce 1935 se dostal opět do Chaca na severu Argentiny u paraguayských hranic.337 

Téhož roku získal diplomatické vízum k cestě do La Paz v Bolívii, kam odjel založit 

československou kolonii.338 Dostal se též do nejjižnějšího místa Argentiny do Comodoro 

Rivadavia, kde bylo na jihu soustředěno nejvíce našich krajanů. 339 Projel státy Jižní Ameriky: 

Brazílii, Paraguay, Uruguay, Bolívii, Peru, Kolumbii, ve kterých tam navštívil naše krajany-

kolonizátory.340 

Dokumentoval život v Jižní Americe, aby ho mohl přiblížit ve svých přednáškách v 

Československu.341 

                                                                                                                                                         
spojil s motivem posvěcení praporů, pod kterými bojovaly naše legie [...].“ Eucharistický kongres Buenos Aires 
1934. s. 8-9. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
334 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 26-28.  
335 Srov. Český františkán mezi krajany v Jižní Americe. Serafínský prapor, 1935, roč. 15, s. 28.  
336 Srov. Český misionář u našich krajanů v Argentině. Přítel františkánských misií, 1935, s. 16. 

„[...] bratři [...] Ať nejezdí na koni, pokud k tomu nejsou nuceni zřejmou potřebou nebo nemocí. [...].“ 
Františkánské prameny I. Původní český překlad upravil, doplnil a dílo edičně připravil Ctirad Václav Pospíšil. 
2. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001. s. 27. odst. 85. 

Srov. Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří Bonaventura Štivar. Přeložila 
Markéta Koronthályová, J. B. Štivar. 1. vyd. Velehrad: Tomáš Ježek, 2001. s. 53. kap. 3. verš 12. 
337 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 18. listopadu 1935, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
338 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
339 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. V Comodoro Rivadavia. Přítel františkánských misií, 1936, s. 8-9. 
340 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
341 Srov. Pozvánka na cyklus přednášek Jáchyma Procházky, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Jáchym se vrátil do ČSR dne 13. února 1936, aby mohl být promován na doktora 

teologie.342 

 

3.3.3.2 Období 1937-1940. Služba našim krajanům v Jižní Americe (především v Argentině). 

 

 V tomto období jsem se snažila systematicky rozdělit Jáchymovu činnost z důvodu 

přehlednosti, neboť toto období je delší než předchozí. Je však třeba si uvědomit, že Jáchym 

nekonal pouze jednu činnost, ale využíval času a činnosti spojoval. Např. předávání sošky 

Milostivého Pražského Jezulátka v Bolívii spojil s návštěvou našich krajanů v tomto státě.  

  K první skupině Jáchymovy práce patří duchovní správa, sloužení mše sv., vykonávání 

sv. zpovědi, vyučování náboženství dětí i dospělých, příprava k přijetí svátostí, přesvědčování 

našich krajanů o přijetí svátostí a zavádění řádu do jejich života a do života jejich rodin atd. 

Do roku 1939 byl jediným českým knězem na území Jižní Ameriky, a proto naši krajané 

toužili po jeho návštěvách. Těšili se na jeho osobu, na to, že uslyší českou řeč, které rozuměli, 

zazpívají společně české písně, zavzpomínají na starou vlast, budou moci přijmout svátosti, a 

tak jejich duše pookřeje.343 Z níže uvedeného seznamu Jáchymem navštívených míst, je 

patrné, že hodně cestoval, a sám výčet činností mapuje jeho práci:  

Jáchym konal pravidelně bohoslužby pro krajany v Buenos Aires a jeho okolí 

(Berisso, Villa Dominico), v Santa Fé, Rossariu, Córdobě, San Jerónimo Norte aj. Vyučoval 

děti. V Buenos Aires konal pravidelně duchovní správu.344 

Žádal provinciála o souhlas s vydáváním oběžníku Velehrad pro krajany, protože 

mnoho lidí bydlelo daleko od kostela.345 

 V listopadu 1937 vykonal cestu do Chaca, kde konal bohoslužby a vyučoval děti 

(listopad 1937 - únor 1938). V červenci nebo v srpnu 1938 odjel znovu do Chaca, kde 

vyučoval náboženství na české škole v Sáenz Peña i na čakrách346.347 

                                                 
342 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
343 Srov. Leták Spolku sv. Rafaela z roku 1934, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
344 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
345 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 17. prosince 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
346 „[…] čakrách neboli farmách […].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Náboženský život našich krajanů v Chacu. Přítel 
františkánských misií, 1936, s. 4. 
347 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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 Někdy v období od července do září 1938 navštívil Tucuman a Tafi Viejo, kde byla 

početná skupina našich krajanů.348 

 Jáchym navštívil naše krajany v Bolívii v roce 1937, když tam byl předávat kopii 

sošky Milostivého Pražského Jezulátka, a naše krajany v Peru, když tam byl poslán biskupem 

Aspem.349 

  Jáchym dostal dopis z Brazílie od velké skupiny našich krajanů. Postavili si tam školu, 

měli zvonici a pro ni si opatřili zvon. Žádali ho, aby mezi ně přijel, aby si mohli vykonat 

svatou zpověď, protože se dosud nemohli zpovídat, a aby jim vysvětil školu.350 V červnu 

1938 tedy odjel do Brazílie, odkud ho zvali kolonisté v Colonia Bratislava. Zdržel se zde čtyři 

týdny, aby vyučoval děti.351 

 Druhá skupina Jáchymových činností byla zaměřena na propagaci Československé 

republiky, ať již šlo o předání kopií sošky Milostivého Pražského Jezulátka nebo o přednášky, 

články, publikace, fotografie apod., jak můžeme v následujících odstavcích sledovat.  

 Jáchym připravoval slavnostní předání kopie sošky Milostivého Pražského Jezulátka, 

kterou přivezl pro katedrálu v Buenos Aires jako dar kardinála Kašpara a Spolku sv. Rafaela 

kardinálu Copello. Proto dělal přednášky do rádia, byl iniciátorem akademie, kde byly ukázky 

krás Československa, přednáška o Československu a vybraný hudební program. Publikoval i 

články a fotografie o Československu. Předání sošky se uskutečnilo 1. srpna 1937 a stalo se 

krásnou slavností, která přispěla k propagaci Československa.352 

 V Bolívii, kam Jáchym odjel v roce 1937, odevzdal také kopii sošky Milostivého 

Pražského Jezulátka353, která byla darem Československo-bolivijské společnosti pro katedrálu 

v La Paz. I zde byla slavnost dobrou propagací Československé republiky.354 

                                                 
348 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
349 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
350 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 31. května 1938, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek sv. 
Rafaela], [1939]. s. 11. 
351 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
352 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1.  
353 „[...] Slavnost předání byla stanovena na 22. srpna. [...].“ Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 20. 
srpna 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
354 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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 K předání kopií sošek Milostivého Pražského Jezulátka Jáchym napsal i malou historii 

o Milostivém Pražském Jezulátku. Jedno paré bylo určeno pro Buenos Aires a druhé pro 

Bolívii.355 

 Při návštěvách krajanů navštěvoval různé deníky, které si vyžádali informativní články 

o Československu apod. Sám publikoval články a fotografie o Československu.356  

 Staral se, aby na různých místech byl promítán film Vítězství pravdy a lásky357, který 

mu byl do Argentiny poslán.358 Sám organizoval doprovodný program k filmu.359 

 Třetí oblast Jáchymovy práce byla spojena s jeho starostí o nezaměstnané krajany, pro 

které např. hledal pracovní místa, a dále byla spojena s jeho spoluprací při pátrání po 

nezvěstných krajanech360 apod.361 

 Čtvrtou oblastí byla jeho pedagogická činnost. Jáchym vyučoval teologii na 

františkánském učilišti v San Antonio de Padua v provincii Buenos Aires v roce 1938-

1939.362 

 Pátá oblast, které Jáchym věnoval soustavně a dlouhodobě svoji energii, byla jeho 

snaha vyřešit rozpor mezi množstvím práce, která několikanásobně přesahovala jeho síly, jeho 

přáním vyhovět všem a všude a jeho reálnými schopnostmi. Do této oblasti patří Jáchymovy 

žádosti, adresované do jeho provincie, o poslání spolubratrů do Argentiny, kteří by mu v jeho 

                                                 
355 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 20. srpna 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
356 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
357 „[...] Sjezd katolíků republiky Československé, který na přelomu června a července roku 1935 výrazně zasáhl 
do života celé země a jehož úspěšný průběh podrobně zaznamenaly téměř všechny domácí i evropské noviny na 
titulních stranách. Hlavním hostem sjezdu byl francouzský kardinál Jean Verdier, který přijel jako legát 
(vyslanec či zástupce) tehdejšího papeže Pia XI. O průběhu sjezdu byl natočen dokumentární film "Vítězství 
pravdy a lásky", jehož zkrácenou podobu uvidíte. Kromě příjezdu kardinála na Wilsonovo nádraží a slavnostního 
zahájení sjezdu byla natočena především podvečerní eucharistická slavnost na Václavském náměstí, které se 
zúčastnilo 250 tisíc věřících, a také velkolepá pontifikální mše na strahovském Masarykově stadionu, kde bylo 
dokonce 300 tisíc lidí! [...].“ Hledání ztraceného času: Vítězství pravdy a lásky. 
<http://master.ceskatelevize.cz/program/1187290487-29.03.2005-05:50-2-hledani-ztraceneho-casu.html>. [cit. 
2010-01-30].  
358 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
359 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 20. srpna 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
360 „[...] Dr. Procházko [...] Co se nepodařilo žádnému úřadu, dokázal jste Vy. Váš dopis jsme obdrželi současně 
s dopisem ztraceného a Vámi opět nalezeného bratra z Argentiny. [...].“ Výroční zpráva za rok 1938 Spolku sv. 
Rafaela: Na ochranu katolických vystěhovalců. [Praha]: [Spolek sv. Rafaela], [1939]. s. 10.  
361 Srov. Přehled činnosti kaplana dr. P. Jáchyma Bohumila Procházky OFM v Argentině za rok 1937-1938, 
Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
362 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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činnostech pomáhali. Je třeba podotknout, že Jáchymova aktivita v této oblasti vycházela jak 

z jeho subjektivního pocitu, tak i z názorů jeho okolí, jak ukazují níže uvedené odstavce. 

 Mnozí lidé byli zklamáni, když Jáchym přijel sám. Čekali, že přijedou alespoň dva.363 

Ještě alespoň jeden bratr by mohl být zatím v Buenos Aires, kde by se mohl starat o 

katolické časopisy, které by rozesílal našim krajanům. Musí se zde mnoho pracovat písemnou 

cestou, posílat dopisy k povzbuzení plnění náboženských povinností. Bratr by tuto práci mohl 

konat sám. V kostele by byl prospěšný, pokud by uměl hrát na harmonium a na varhany. 

Jáchym myslel na bratra Hugolina.364 

Teprve v roce 1939 přijel P. Pavel Marášek a převzali od biskupa faru v Glew.365 

 P. Marášek žádal provinciála o poslání P. Cyrila a tří kleriků, kteří jevili zájem o 

Argentinu, bratra, kuchaře (třeba i terciáře), a žádal, aby byl Jáchym jmenován rektorem 

zdejší české misie. Jmenování bylo nutné jako první krok k zavedení komisariátu, dále by 

jmenování přispělo ke spolupráci se zdejší provincií i k tomu, aby měl P. Marášek svého 

představeného.366 

Od roku 1940 se P. Pavel Marášek staral o faru a o naše krajany a Jáchym pracoval 

v sanatoriu.367 

 

3.3.3.3 Období 1940-1985. Služba v Sanatoriu Sommer. 

 

 V roce 1940 začal Jáchym jezdit na výpomoc do Sanatoria Sommer, protože se kaplan 

nevrátil z dovolené do sanatoria. V roce 1941 jmenoval biskup Jáchyma kaplanem v sanatoriu 

a tím Jáchym získal státní plat.368 Ode dne 23. října 1943 se stal stálým občanem Kolonie 

sanatoria Dr. Sommera.369 V sanatoriu působil až do své smrti.370 

                                                 
363 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 3. listopadu 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
364 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 17. listopadu 1937, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
365 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
366 Srov. Dopis P. Pavla Maráška OFM provinciálovi z 15. září 1939, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
367 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
368 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
369 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
370 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
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Platnost státních zákonů 11.359 a 11.410371, které byly důvodem pro vznik leprosária, 

se projevila na životě jeho obyvatel. Zákony omezovaly život lidí s kožními nemocemi a 

velice ovlivnily a rozšířily pole působnosti Jáchymovy služby nemocným. Jáchymova 

existence v sanatoriu znamenala pro nemocné vyřešení stálé duchovní správy včetně možnosti 

přijímání svátostí, dále na vlastní kůži zažití toho, že někdo má o ně zájem a má je rád, je tu 

pro ně, je ochoten jim kdykoli pomoci, dělí se s nimi nejen o svůj čas, chce být s nimi, i když 

to je pro něho z hlediska jejich nemoci nebezpečné, je prostě jejich přítelem a služebníkem. 

Stejně jako nemocní cítil odmítání lidí, kteří se báli nákazy, a proto hluboce chápal postavení 

nemocných.372 Jáchym bojoval za jejich práva, protože je společnost odstranila ze svého 

středu; bojoval za to, aby nemocné znovu začlenil do společnosti.373 Sanatorium se tedy pro 

Jáchyma stalo působištěm jeho kněžské a sociální činnosti. Níže uvádím Jáchymovy činnosti, 

které v sanatoriu konal. 

Ráno sloužíval Jáchym mši sv. pro řeholní sestry FMM a celý zbytek dne věnoval 

nemocným.374 

Staral se o nemocné a považoval je za svou rodinu.375 

 V „těžkých letech“ kolonie neměla kavárnu, hřiště, obchod a nemocní nesměli 

vycházet za ohradu.376 Potřebovali mnoho věcí a se vším se obraceli na něho.377 Sami 

nemocní říkali, že byl pro kolonii poskokem.378 Byl pošťákem, šoférem, „dítě“ pro všechno, 

ale především byl jejich přítelem.379 

 Jáchym jako první začal sázet stromy, aby nemocní při svých procházkách měli trochu 

stínu.380 

                                                 
371 Zákon 11.359 a 11.410 byl nahrazen v roce 1983 zákonem 22.964. Srov. Zákon 22.964. <http://test.e-legis-
ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6444>. [cit. 2010-02-12].  
372 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
373 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
374 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
375 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
376 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
377 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
378 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
379 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
380 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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 Jezdil autem do Buenos Aires, aby pro ně zařídil, co potřebovali. Vyřizoval vzkazy 

jejich příbuzným a známým. Nesměl vozit nemocné v autě. Ale vždycky se s nimi domluvil, 

kde na něho mají čekat, a vzal je s sebou do auta. Ředitel ho prosil, aby je vozil, když se auto 

ředitelství pokazilo. Jáchym to dělal rád.381 

 O sobotách pořádal na některém pavilonu společenskou zábavu. Sloužil tam mši sv. 

pro nemocné, kteří nemohli chodit, protože ti, co chodit mohli, se mohli účastnit mše sv. 

v kapli každé odpoledne. Dále získal od přátel, anebo nakoupil ze svých financí všechno 

potřebné. Učil nemocné připravovat jídlo, které nakoupil.382 

 Nakládal a skládal ze svého jeepu všechno, co si nemocní přáli.383 Získal pračky, 

ledničky, přikrývky, deky na postele, zákusky, potraviny.384 Dále židle, lampy, časopisy, 

kosmetické věci atd.385 Nosil nemocným ovoce, sladkosti, nakupoval prádlo a rtěnky.386 

Chodíval nemocným pro peníze.387 

 Získával zdravotní certifikát pro nemocné, aby mohli uzavřít manželství. Ve svém 

jeepu je odvážel na obecní úřad, přivážel zpět jako novomanžele a poté mohli dostat vlastní 

domeček.388  

 Občas pořádal představení, ve kterém účinkovali nemocní.389 Divadlo se hrálo pod 

širým nebem. Jeviště sloužilo i pro přednášky.390 

Dokázal oddramatizovat hořkosti nemocných a komicky vylíčit některé situace, které 

se jim zdály trapné a tragické.391  

                                                 
381 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
382 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
383 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
384 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
385 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
386 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
387 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
388 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
389 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
390 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
391 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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Ve svých kázáních často zmiňoval myšlenku zrušení krematoria a zřízení hřbitova.392 

Byl zatvrzelý a pevný ve věci odstranění krematoria, ve kterém se mrtvoly spalovaly na 

otevřeném ohni.393  

Upekl pizzu ve své kuchyňce a rozdával ji nemocným.394 

V neděli sloužil mši sv. i pro přestárlé v útulku „Benvenuto“.395 

Jáchymovu neustálou zaneprázdněnost potvrzovaly i jeho dopisy do provincie, jak je 

patrno z následujících dvou odstavců. 

V roce 1964 psal provinciálovi, že má práce dost. V neděli a ve svátcích má trinaci (tj. 

slouží tři mše sv. za den), když není u tuberkulózních, kteří jsou vzdáleni 21 km, kaplan, tak 

každý den binaci (tj. dvě mše sv. za den). V neděli a ve svátky má také na starosti starobinec 

v General Rodríguez. Měsíčně najezdí autem 1500-2500 km.396 

 V dopise z roku 1972 je uvedeno, že byl velice zaneprázdněný, a proto odpovídal na 

dopis s cca 9 měsíčním zpožděním a sděloval, že má nevyřízenou poštu skoro za čtyři roky. 

V sanatoriu kdysi byli čtyři kněží a jeden biskup a dnes mimo něho zde není žádný kněz. 

Denně má dvě mše svaté, jednu ráno a druhou odpoledne podle roční doby.397 

 Nemoci posledních let Jáchymova života se projevily i v Jáchymově práci. 

Seminaristé z Villa Devoro a přátelé-kněží, kteří ho často navštěvovali, částečně nahradili 

jeho činnosti a v listopadu 1984 přišel nový kaplan P. František García z Bolívie, kde také 

pracoval mezi malomocnými.398  

 K Jáchymovu životu v sanatoriu lze poznamenat, že se dobře začlenil do života 

sanatoria a že splynul s nemocnými.399 

 

 

 

 
                                                 
392 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
393 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
394 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
395 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
396 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 15. června 1964, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
397 Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi z 14. června 1972, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
398 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
399 Srov. [S. n.], Maria Luisa. Un hombre con vocacion de servicio. Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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3.3.3.3.1 Jáchymův domov v Sanatoriu Sommer 

 

Jáchym se zapsal jako stálý občan v Kolonii Sanatoria Dr. Sommera v roce 1943.400 

Měl v sanatoriu domeček, ve kterém byly dva pokojíčky s kuchyní. Bratři tam za ním 

jezdili.401 

V roce 1946 za ním přijela jeho maminka402 a po jejím příjezdu se Jáchym 

s nemocnými rozhodli, že jí postaví blízko Jáchymova obydlí domeček. Byly v něm tři 

pokoje, jídelna, kuchyň a koupelna. V domečku bydleli i bratři, když za Jáchymem přijeli.403 

V roce 1956 přijela za Jáchymem teta-řeholnice.404 

Přestože se Jáchym i jeho maminka, i když byli v kontaktu s malomocnými, mohli 

vrátit domů, rozhodli se v sanatoriu zůstat. Rodina Procházkova – Jáchym, Jáchymova 

maminka, Jáchymova teta – jsou vedle sebe pochováni na hřbitově sanatoria.405  

Z toho, že si Jáchym do místa svého zámořského pracovního působiště v sanatoriu 

vzal i svoji fyzickou rodinu a všichni zde zůstali, vyplývá pozitivní vztah k sanatoriu jak ze 

strany Jáchyma, tak i jeho rodiny.  

                                                 
400 Srov. MORILLAS, J. Carlos García. Evocando al padre Joaquin Prochazka un hombre con vocacion de 
servicio. Accion (19850823). Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
401 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
402 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 

Srov. Dopis od P. Benna Kusého OFM P. Kubíčkovi OFM z adventu 1985, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
403 Srov. Informace o Jáchymu Procházkovi od P. Šimona Zuzky OFM, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
404 Srov. Dopis od P. Šimona Zuzky OFM P. Kubíčkovi OFM z 10. listopadu 1980, Provinční archiv, Kart. O-
P1-1. 

Srov. Dopis od Jáchyma Procházky provinciálovi OFM z 15. června 1964, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
405 Srov. Záznam rozhovoru P. Dohnala OFM s P. Zuzkou OFM o P. Procházkovi z 3. ledna 2009, Provinční 
archiv, Kart. O-P1-1. 
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4 JÁCHYMOVO DÍLO 

 

Tato kapitola obsahuje informace o Jáchymově filosofickém doktorátu, o Jáchymově 

publikované knížce o českých františkánech v Habeši, o Jáchymových dostupných a 

publikovaných článcích a vyjadřuje se k otázce teologických a spirituálních aspektů 

v Jáchymově díle. 

 

4.1 SOCIÁLNÍ VLIV SV. FRANTIŠKA Z ASSISI NA NAŠI DOBU. FILOSOFICKO-

SOCIOLOGICKÁ ÚVAHA. DIZERTAČNÍ PRÁCE. 1930.406 

 

Jáchyma inspirovalo k tématu filosofické disertační práce především sedmisetleté 

výročí smrti sv. Františka z Assisi, které se oslavovalo téměř na celém světě. V roce 1926 se 

totiž pořádaly jubilejní františkánské oslavy. Sv. František z Assisi patří k takovým 

osobnostem, které jsou schopny dát každé době a každému, který se dívá na celkový obraz 

této osobnosti, nový impuls ke stejným nebo podobným činům, a tím se tedy stává vzorem a 

ideálem k následování. Sv. František je jak světcem katolické církve, tak i historickou 

osobností. Působil na své okolí svým smýšlením, ať již svou řečí či napsaným slovem, dále 

svými city, které jsou již více omezeny na osobní kontakt a v neposlední řadě tak, že činnost 

jeho osoby je napodobována osobami druhými. Úkolem této práce bylo zjistit, jak různé 

formy sociálního vztahu (tj. 1) sociální sugesce, která znamená, že idea jednoho sociálního 

jedince je přijímána druhým jedincem, 2) sympatické záření, při kterém se cit stává společnou 

půdou pro stýkající se jedince, 3) napodobení, v němž činnost jednoho jedince je 

napodobovaná druhým jedincem) jsou pozorovány na osobnosti sv. Františka z Assisi a jak 

jeho osobnost i jeho životní dílo působí ještě po sedmi stech letech od jeho smrti. 

Jáchym rozdělil práci do pěti nosných částí. Nejprve stručně přiblížil život sv. 

Františka z Assisi.407 Poté popsal jeho ideály a vztah mezi sv. Františkem a naší dobou. 

                                                 
406 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. 82 s. Dizertační práce. 
407 Sv. František se narodil v italském Assisi roku 1182. Jeho otec, Petr Bernardone, byl zámožný obchodník. 
Jeho matka se narodila v jihofrancouzské Provenci a pocházela ze šlechtického rodu. Matčina zbožnost měla na 
Františka velký vliv. V dospělosti pomáhal František svému otci v soukenickém krámě a byl zde velmi opatrný a 
bystrý, ale neuměl si cenit peněz. Stal se středem společenského života assisské mládeže. Své přátele hostil a 
staral se o všeobecné veselí - sám byl velmi veselý. Chudým lidem rozdával hojně almužnu. Bojoval za práva 
Assisi ve válce s Perugií, neboť chtěl dosáhnout rytířského stavu. Ale upadl do zajetí a byl ve vězení. Po svém 
propuštění se však vrátil ke způsobu svého dřívějšího života. Po uzdravení z těžké nemoci se vypravil na 
válečnou výpravu, aby se stal rytířem. Na své cestě však onemocněl a teprve tato nemoc na něho velmi 
zapůsobila. Uvědomil si, jakým zlem je pro člověka nemoc a viděl, že existuje ještě jiné rytířství, které pomáhá 
lidem chudým a nemocným. V této své nemoci vzpomínal na matčina slova a jeho myšlenky se začaly obracet 
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Jádrem práce by mělo být Jáchymovo zaměření se na přímý a nepřímý vliv sv. Františka na 

dnešní dobu, které vyplývá z názvu samotné dizertační práce. Zároveň je třeba si uvědomit, že 

dizertační práce byla zamýšlena jako filosoficko-sociologická úvaha, a nepracuje tedy s 

úplným výčtem informací o sv. Františkovi a františkánství a ani ho neobsahuje. 

Ideály, které František ve svém životě praktikoval, vychází z toho, co bylo dáno 

Ježíšem Kristem a co se nachází v Písmu sv. Nového zákona. František, uchvácený Kristem a 

Kristův následovník, vychází z některých rysů Kristovy osobnosti. Jedná se o ideály chudoby 

a lásky k bližnímu. Ideály obnovuje vlastním příkladem. K přijatým myšlenkám přidává dost 

ze své vlastní osobnosti. Teprve po vlastním vyzkoušení těchto ideálů ve svém životě dává 

rady a směrnice těm, kdo ho chtějí následovat. František přenesl řeholní život do blízkosti 

lidských obydlí, aby všichni měli na očích způsob života členů nové řeholní rodiny včetně žití 

Františkových ideálů. A měli tak před sebou příklad života, který je nutil k přemýšlení a ke 

změně svého dosavadního způsobu života. Víra v Boha, upřímné a šlechetné srdce, práce a 

dobročinnost k chudým a nemocným byly důležité. 

Základy evangelické dokonalosti nalezl František ve třech radách – v chudobě, 

poslušnosti a zdrženlivosti. Pod Františkův ideál - být apoštolem míru - spadají tři 

Františkovy snahy: šířit mír, pomoci chudým a nemocným, pracovat na misijním díle 

katolické církve. Lze podotknout, že františkánský řád nalezl v misijní činnosti největší pole 

působení na zmírnění lidské bídy. 

                                                                                                                                                         
k Bohu. Změnil se. Hledal cestu, jak uskutečnit plány, které se v něm probouzely. Ve své štědrosti k chudým se 
stal ještě horlivější a otci byla jeho štědrost už nepříjemnou. Jednou chtěl František věnovat větší sumu peněz na 
opravu kostelíčka a došlo ke konfliktu s otcem. František se dostal před biskupský soud a vlastní otec ho 
obžaloval. František si uvědomil k jaké zaslepenosti a nenávisti může člověka přivést velká láska k majetku. 
Svlékl přede všemi své vrchní roucho a vrátil je otci. Zároveň vrátil i peníze, které od otce ještě měl. Tím začal 
Františkovi nový život. Obrátil oči vzhůru a pronesl: „Nyní se mohu opravdu modlit: Otče náš, jenž jsi na 
nebesích!“ Vyšel v hrubém, biskupem mu darovaném, rouchu na ulici, poprosil žebráka o požehnání. Často byl 
v samotě, modlíval se a rozjímal, docházel k nemocným, vyhledával malomocné, aby je ošetřoval a těšil v jejich 
smutném osudu. Slova „Neopatřujte si zlata, ani stříbra, ani mědi do svých opasků, ne mošny na cestu, ani dvou 
sukní, ani obuvi, ani hole.“ a „Chceš-li být dokonalým, jdi, prodej všechno, co máš a rozdej chudým!“ a Písmo 
svaté se mu staly pramenem, ze kterého našel směrnice pro další způsob života. Řídil se evangelickými radami, 
žil v naprosté chudobě, modlil se, ošetřoval nemocné, opravoval menší kostely v blízkosti Assisi. Přicházeli 
k němu lidé s přáním, aby mohli být jeho společníky v dobrovolné chudobě. V roce 1209 žádal sv. František na 
papeži Inocenci III., aby uznal a schválil řád tzv. Bratří Menších, později nazvaný, po svém zakladateli, 
františkánský. Po církevním schválení nového řádu, začal František působit jako kazatel. Následovaly ho i ženy. 
Sv. Klára byla první ženou, která se ho rozhodla následovat. František sepsal řeholi pro ženy, které se chtěly 
věnovat životu v evangelické chudobě. V roce 1219 podnikl František cestu na východ, protože chtěl obrátit 
nevěřící, a i když se mu to nepovedlo, jak si představoval, uvedl tím svůj řád na misie mezi pohany a jiné 
nevěřící. O dva roky později na mnohostrannou žádost sepsal novou řeholi pro ty, kteří chtěli žít podle jeho 
ideálů ve světě a plnit při tom stavovské povinnosti. František byl stigmatizován a za dva roky zemřel. Jako 
datum smrti je uváděn 3. říjen 1226. Dva roky po své smrti byl kanonizován. Srov. PROCHÁZKA, Jáchym 
Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova 
universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 13-18.  
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František nalezl v katolické církvi, o kterou se opíral a o které byl přesvědčen, že má 

božský původ, podporovatelku svých snah, a proto Františkův vliv pokračoval i po jeho smrti 

a je patrný dodnes. 

Sociální vliv sv. Františka lze podle Jáchymovy dizertační práce shrnout do pěti bodů. 

V prvním bodě Jáchym uvádí, že František svou dobrovolnou chudobou a láskou k chudobě 

působil na chudé. Chudí měli být trpěliví a spokojení ve své chudobě z úcty ke Kristu. 

František nutil svým příkladem a svými slovy bohaté, aby ulehčovali chudým jejich tíseň. 

Jako další sociální vliv sv. Františka je uvedena jeho láska k chudým a k nemocným, které 

ošetřoval. Jako třetí bod je třeba zmínit, že František chtěl svým zahájením misijní činnosti 

přinést pohanským národům Kristovo učení a křesťanskou lásku k bližnímu. František 

přivodil obrození náboženského života, což je obsahem čtvrtého bodu. Sociální vliv sv. 

Františka, uvedený pod pátým bodem, se týká Františkova působení na umělce a básníky, 

které nadchl svým zjevem, originalitou ve způsobu svého života, pojímáním přírody a služby 

lidstvu. Jáchym uvádí, že tento Františkův vliv působil nejvíce až po jeho smrti.  

Autor práce srovnává Františkovu dobu a naši dobu. Za naši dobu považuje období 

posledních tří desetiletí, ve kterých probíhaly jubilejní františkánské oslavy (tj. v roce 1909 

jubileum založení řádu františkánů, v roce 1921 jubileum založení III. řádu, v roce 1926 

oslavení sedmisetletého výročí smrti sv. Františka), které zaujaly a upoutaly i mnoho lidí 

mimo katolickou církev a i v různých zemích. V naší době se práce stala pro mnohé vším. 

Znaky dnešní doby jsou mechanizace práce i života, egoismus, požitkářství a přidružuje se 

k nim roztříštěnost smýšlení, různost světových názorů, nespokojenost, hledání nových cest a 

prostředků. Zapomíná se na bolesti a potřeby ostatních, na zušlechťování srdce. Pro 

Františkovu dobu a naši dobu uvádí Jáchym společné znaky: náboženská vlažnost, snaha o 

rozmnožení majetku i nepoctivým způsobem, bezohlednost vůči jiným, požitkářství, útěk před 

chudobou, žití „nad poměry“. V naší době je u nás na jedné straně přímý odpor nebo 

lhostejnost proti všemu náboženskému, anebo na druhé straně zvroucnění a prohloubení 

náboženského života díky práci církve. Vzhledem k tomu, že v naší době mnoho lidí na světě 

nezná sv. Františka, s vlivem františkánských ideálů se lze setkat spíše u jednotlivců a 

v menším kruhu společnosti. Navíc plnění a následování šlechetných ideálů vyžaduje veliké 

oběti.  

Jáchym rozdělil Františkův vliv do dvou hlavních směrů. Prvním směrem je 

Františkova osobnost, příklad a myšlenky. Druhým směrem je vliv prostřednictvím těch, kteří 

se k Františkovi hlásí jako jeho následovníci. 
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František vychází z toho, že Bůh je jeho otcem, který ho miluje, stará se o něho, 

zahrnuje ho láskou a za to všechno žádá od Františka upřímnou lásku a vše, co s ní souvisí. 

Františkova láska k Bohu byla dětinská, upřímná, srdečná, vynalézavá, nacházela si 

prostředek a cestu, jak nejlépe Bohu svou lásku dokázat. František oživil jesličky, aby k nim 

přivedl lidstvo a to se mohlo naučit milovat Boha a bližního od Krista-dítěte. Chudoba 

jesliček se nejlépe hodila k propagaci Františkova ideálu chudoby. Často rozjímal a přemýšlel 

o umučení Páně. Při pozorování Kristovy bolesti si vytvářel svůj postoj ke svým bolestem. 

Přijímal je z Božích rukou s důvěrou a vděčností. Viděl v nich prostředek, kterým si má 

zasloužit podobnost a přátelství s trpícím Kristem. Smrt ho měla uvést k milovanému Kristu a 

navždy ho s ním spojit, a proto ji vítal s upřímnou radostí. František našel vhodnou cestu, 

jakým způsobem se může člověk smířit s chudobou, bolestí a smrtí, neboť se jim nelze 

vyhnout. Je to věrné spojení s Kristem, ve kterém lze dosáhnout spokojenosti. Františkův 

návod a příklad platí pro všechny doby. 

Jáchym uvedl, že u některých osob, které podle Františkova příkladu žily ve 20. století 

v některém z jeho řádů, bylo zahájeno několik procesů kanonizace. Přímý vliv sv. Františka 

lze dále vidět v umění, malířství, poesii, literatuře, dramatu, hudbě. Např. jeho báseň a píseň o 

Bratru Slunci byla zhudebněna četnými hudebními skladateli. 

Jáchym shrnul vliv osobnosti sv. Františka na naši dobu a došel k tomu, že je 

všeobecný a mocný. V náboženském životě vede k hluboké základně. K lásce k Bohu, která 

nalézá svůj objekt v Kristu, k připodobnění se Kristu evangelní chudobou, která je pak cestou 

k velkodušné lásce k bližnímu. Vliv sv. Františka je pozorovatelný i v jednotlivých složkách 

kulturního života. Sociální příklad sv. Františka je tím vším zpřítomňován a ukazuje, jakým 

způsobem pojímat život v jeho různých složkách a okolnostech. 

Nepřímý vliv sv. Františka na naši dobu je vykonáván různými předpisy a instrukcemi, 

které František zanechal v řeholích pro své tři řády a jejich prostřednictvím působí za pomoci 

jednotlivých členů řádů a společností, kterým dal základ, ať už svým příkladem nebo svou 

zkušeností. Jáchym podává nejprve stručný přehled všech těchto řádů a náboženských 

společností408 včetně statistiky, která mu byla dostupná. V řádech jsou příslušníci různých ras. 

V hlavních rysech je duch františkánské chudoby zachován a praktikován, i když některé věci 

                                                 
408 Řád Františkem založený se rozdělil do tří odvětví: 1. odvětví řádů františkánských jsou františkáni, 2. 
odvětví řádů františkánských jsou kapucíni, 3. odvětví řádů františkánských jsou minorité. 2. františkánský řád 
jsou klarisky, 3. františkánský řád má mužské kongregace žijící klášterním životem a ženské kongregace, 3. 
františkánský řád světský se dělí na tři větve, které jsou vedeny členy řádu františkánského, kapucínského, 
minoritského i světským duchovenstvem. Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka 
z Assisi na naši dobu: Filosoficko-sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. 
s. 53-55, 57-58.  
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již možné nejsou díky společenským a hygienickým požadavkům vyspělejší doby (např. pro 

řeholníka nejsou peníze luxusem, ale nutným zlem, bez něhož nemůže žít; díky nátlaku např. 

města nelze žít v domech opuštěných a „na spadnutí“; ústřední topení je úspornější zvláště, je-

li palivo drahé). František povoluje přizpůsobení místním i časovým poměrům v tom, co je 

nepodstatné, a tím se projevuje jeho prozíravost a pružnost a životnost jeho díla. Jáchym dále 

srovnává františkánský řád s ostatními nefrantiškánskými řády a poté se opět vrací 

k františkánům a k jejich praktikování evangelní chudoby. Uvádí některé příklady: teplé jídlo 

z klášterní kuchyně pro chudé, nezaměstnané a opuštěné; pravidelné sbírky členů 3. 

františkánského řádu při jejich shromáždění a použití sbírek na podporování chudých a 

nemocných; pomoc františkánských řádů a kongregací v chudobě v misiích. 

František okouzlil svým vztahem k přírodě. Pramenem jeho lásky k přírodě byla jeho 

láska k Bohu a pro Boha miloval přírodu jako dílo předmětu své lásky. Příroda mu byla 

rodinou, uklidňovala ho, povzbuzovala a osvěžovala. Po Františkově příkladu vodí jeho 

následovníci své posluchače, žáky a svěřence se sv. Františkem do přírody, aby v ní našli 

osvěžení.  

Jáchym uvádí, že cca 2/3 františkánských sester se jako ošetřovatelský personál stará o 

nemocné. Existují volná sdružení žen, která ukládají zúčastněným ženám, aby věnovaly své 

volné chvíle službě křesťanské lásky. U nás to je Laický apoštolát (o jeho založení Urbanem 

viz výše 2.3.1.1), jehož sestry se zdarma věnují ošetřování nemocných v soukromých bytech. 

Františkánská misijní činnost je spojena s péčí o malomocné, ostatní nemocné, osoby 

přestárlé, opuštěné a neduživé. K ošetřovatelkám malomocných patří františkánské 

misionářky Panny Marie. 

Františkánské řády a kongregace se věnují péči o děti a mládež. „Dětské besídky“, 

„zahrádky sv. Františka“ a podobně nazývaná sdružení dětí byla zřizována při třetím řádu sv. 

Františka nebo i samostatně. Kláštery převzaly výchovu řádového dorostu a vznikly juvenáty 

a františkánská gymnázia.409 Kroužky mladých při třetím řádu a dělnické kroužky pracovaly 

s dorůstající mládeží obojího pohlaví. V misiích byly zakládány sirotčince, školy, ústavy. 

Jáchym uvádí, že asi 1/5 všech misionářů jsou františkáni.410 Jejich misijní činnost je 

kromě charitativní činnosti spojena i s šířením kultury, tj. jde o vyučování i v jiných oborech 

                                                 
409 V 50. letech „[…] Vyjednávání s vládou – ministrem Čepičkou – vedl mladý litoměřický biskup Štěpán 
Trochta. Dostal příslib, že církevní školy nebudou zrušeny […] aby v zápětí k jejich zrušení došlo. […].“ 
ŘÍSKÝ, Bernard. Moje cesta za svatým Františkem: Náš život v roce 1949-50. Poutník, 2004, roč. 11, č. 9, s. 27. 
410 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 80. 
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než náboženských. Zároveň prospívá i různým odvětvím kulturního života naší doby (např. 

biologii, zoologii, etnologii). 

Františkánské misie a všechny charitativní ústavy jsou vydržovány za podpory přátel 

františkánského hnutí, k nimž patří především lidé sociálně slabší. 

Františkovi následovníci sami pěstují nebo alespoň podporují lásku k umění. Věnují se 

literatuře, filosofii, vydávají františkánské časopisy. Větší provincie mají filosofické i 

bohoslovecké učiliště. 

Domnívám se, že výběr literárního druhu úvahy, který si autor zvolil, není vhodný pro 

dizertační práci, neboť z hlediska odbornosti textu se jeví spíše únikem. Současně si tím autor 

ulehčuje práci s prameny a literaturou, takže se zdá, že k tématu dostatečně neprozkoumal vše 

dostupné, i když v období psaní doktorátu nebylo k dispozici tak velké množství a tak kvalitní 

františkánské literatury, jako je nyní. Tím trpí synchronní hledisko práce. Použil 

publikovanou literaturu, časopisy a noviny v němčině, latině, italštině, francouzštině, češtině a 

vycházel také z přednášek školního roku 1929-1930. Rozsah práce by v současných 

podmínkách odpovídal maximálně magisterské práci.  

Jinak lze celkově Jáchymovu práci hodnotit pozitivně. Kladně bych hodnotila jeho 

snahu využívat statistiku. Závěry, ke kterým však dochází, mají menší vypovídací schopnost 

vzhledem k tomu, že často neexistují zcela srovnávatelná data. Tato situace je dána dobou, 

neboť se statisticky vykazovalo pouze to, co požadovaly nadřízené církevní orgány. Snaha 

odhalit Františkův vliv se zaměřuje vlastně jen na dvě období: Františkovu dobu a Jáchymem 

označenou „naši dobu“. Jáchymovi se však podařilo vystihnout fakt, že františkánství se šíří, 

neboť má smysl, a jeho plody jsou zde popsány.  

Jáchymova dizertační práce byla upravena a v roce 1936 vydána knižně pod názvem 

„Svatý František z Assisi. Jeho sociální vliv“411. 

 

4.2 ČEŠTÍ FRANTIŠKÁNI V HABEŠI. NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD V PRAZE. 

1937.412 

 

Kniha má tři hlavní oddíly. První oddíl napsal Josef Papica, redaktor „Neděle“ a 

„Katolických misií“, z důvodu pochopení následujících dvou oddílů knihy. Jsou v něm 

                                                 
411 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Svatý František z Assisi: Jeho sociální vliv. Olomouc: [s.n.], 1936. 44 s. 
Vítězové III. 
412 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. 192 s. Rozmach dobré 
knihy; řada I. sv. I.  
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základní informace o křesťanské historii Habeše413, dále o její rozloze, obyvatelstvu, 

náboženství, jazyku, písmu a některá habešská přísloví. Druhý a třetí oddíl volně zpracoval 

Jáchym podle cestopisu P. Jakuba Římaře z Kroměříže a P. Remedia Prutkého z Prahy z roku 

1711 a 1754. Druhý oddíl se týká P. Jakuba Římaře (1682-1755414) a třetí oddíl P. Remedia 

Prutkého (1713415-1770). Oba tyto oddíly popisují moment, kdy si obě tyto osobnosti 

uvědomily, že se chtějí stát misionáři416. A dále od jejich vstupu do noviciátu je zachycen 

zbytek jejich života, zaměřený především na službu v misiích v Habeši a v Egyptě. P. Jakub 

Římař se vydává na misie v roce 1712 a P. Remedius Prutký v roce 1750417. Oba dva 

neodcházeli na misie sami, ale s několika svými františkánskými spolubratry. Skromnost, 

inteligence a vzdělání418 těchto misionářů, nepřímo v knize zdůrazněné, a Boží pomoc jim 

                                                 
413 „[...] Původní jméno Habeše země KÚS je dnes téměř neznámo. Jméno Habeš pochází od Arabů, kteří zemi 
Kús nazývali pohrdavým přezdivkem Habéša, tj. smíšené národy. Ale jak se často stává, nadávka či přezdívka 
má tužší život než pravé jméno, a tak jméno Habeš (v jiných evrop. řečech Abyssinie). Ve starověku nebyli vždy 
přísní na jasnost zeměpisných údajů, a proto se dlouho udrželo pro Habeš též jméno Indie střední. [...].“ 
PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 11.  
414 „[...] kazatel, přes 30 let misionář v Horním Egyptě, profesor východního jazyka [...] v královstvích Egypta a 
přilehlých ostrovů přehorlivý generální vikář a apoštolský notář celého Egypta [...] zemřel 5. června 1755 [...] Ve 
světě prožil 17, v řádu 55 let. [...].“ BENEŠ, Petr Regalát et al. Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 
Editor Petr Hlaváček. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2009. s. 233.  

415 „[...] se nám podařilo najít toto dosud sporné datum, stanovit jej na 2. ledna 1713 [...].“ PRUTKÝ, Remedius. 
O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji (I). Přeložil Josef Förster; ilustroval Josef Förster et al.; předmluva Hana 
Navrátilová. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. s. 42.  
416 „[...] Josef Římař [...] v malé klášterní cele, kde mu ukázal bratr, který pěkně maloval, františkána, 
obklopeného Indiány, které křtil. [...] Dozvěděl se, že je to František Solano, o jehož svatořečení se jedná. [...] to 
byl nadšený misionář mezi Indiány. [...] „Já se stanu také takovým misionářem!“ Bratr ho tenkráte opravil a 
napomenul, aby řekl, bude-li to Pán Bůh chtíti. [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: 
Vyšehrad, 1937. s. 34-35.  

 „[...] Remedius Prutký [...] viděl se dítětem, klečícím s matkou nad hrobem umučených františkánů v Praze, a 
připomínal si své rozhodnutí státi se řeholníkem, protože zatoužil po mučednictví. [...].“ PROCHÁZKA, 
Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 189-190.  

Remedius Prutký ve svém mládí „[...] se přihlásil u P. provinciála a prosil jej o přijetí do řádu. [...] představený 
[...] mu položil otázku, proč chce jíti do kláštera. [...] „Nyní mám však velikou touhu, abych se mohl státi 
misionářem mezi pohany.“ [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 
115-116.  
417 „[...] Prutký a jeho kolega přijíždějí do káhirského misionářského hospice dne 13. července 1750. [...].“ 
PRUTKÝ, Remedius. O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji (I). Přeložil Josef Förster; ilustroval Josef Förster et 
al.; předmluva Hana Navrátilová. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. s. 51. 
418 „[...] v konventu S. Pietro in Montorio [...] na svazích římského pahorku Janikulu [...] Remedius Prutký 
studoval deset měsíců. Tato kolej měla zásadní význam pro prohloubení vzdělání uchazečů o misijní činnost a 
tím pro úspěšné plnění misijních úkolů na Blízkém východě, v Turecku, ve Svaté zemi, Egyptě, dále na Balkáně 
(v Albánii, Bulharsku, Makedonii, Srbsku) a Rusku. [...] Hlavní cíl studia arabského jazyka v klášteře sv. Petra 
byl od začátku dvojí: aby byli vyškoleni profesoři arabského jazyka, kteří by následně působili ve svých 
provinciích, a misionáři pro „konverzi nevěřících“. [...] Výuka arabského jazyka se zde bez přerušení udržela až 
do roku 1762 [...] si studenti mohli rozšiřovat své vzdělání i v jiných oborech: v medicíně [...].“ PRUTKÝ, 
Remedius. O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji (I). Přeložil Josef Förster; ilustroval Josef Förster et al.; 
předmluva Hana Navrátilová. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. s. 46-48.  
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umožnily misijní službu a přežití v některých nevlídných krajinách a mezi některými 

nepřátelsky smýšlejícími lidmi. Cesta do Habeše, kam putovala v roce 1715 „etiopská misijní 

výprava“ (1715-1721), jejímž členem byl P. Jakub Římař a v roce 1751 „etiopská misijní 

výprava“ (1751-1754), jejímž členem byl P. Remedius Prutký419, je líčena jako velice náročná 

na fyzické a psychické síly cestovatelů.420 Jejich misijní charitativní lékařská praxe, díky níž 

získávali přátele nejenom v místě misií, předcházela jejich misijní duchovní činnosti. Obě 

„etiopské misijní výpravy“ nepřinesly očekávané plody.421 Katolické křesťanství se 

                                                                                                                                                         
„[...] Jakub Římař [...] zažádal o dovolení, aby směl jíti na misie. Byl dán proto na tři roky do františkánského 
kláštera v Bechyni, aby se zde připravil na tak krásné i obtížné povolání. Zde se také naučil hře na varhany, aby i 
tímto způsobem mohl býti v misiích činným. [...].“ [PROCHÁZKA], Jáchym. Čeští františkáni v Egyptě. Přítel 
františkánských misií, 1934, s. 29. 

„[...] roku 1711 odešel připravovat se na dráhu misionáře do Říma [...] mu začal přípravný kurz v řádovém 
konventu San Pietro in Montorio. Římař tu strávil 10 měsíců studiem kontroverzistiky, arabštiny a albánštiny. 
Nakonec byl určen pro Etiopii. [...].“ BENEŠ, Petr Regalát et al. Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 
Editor Petr Hlaváček. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2009. s. 232. 
419 „[...] P. Reméd Prutký [...] misionář egyptský a viceprefekt habešský [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští 
františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 183.  

 „[...] Po návratu do Prahy odcestoval do Vídně, kde se osobně setkal s manželem Marie Terezie Františkem I. 
V lednu 1755 odjel znovu do Egypta a usídlil se v Káhiře. Po roce byl požádán, aby v Římě pomohl uklidnit 
spory benátského konzula s egyptskými Kopty. Když svůj úkol splnil, byl na přání císaře ustanoven vojenským 
kaplanem florentské legie, s níž se účastnil sedmileté války (1757-1763). Po válce se opět vrátil k misijní práci. 
Roku 1765 byl poslán do Ruska jako představený petrohradské legie a strávil v této funkci čtyři roky. V roce 
1769 byl ze země vypovězen, protože se postavil nařízení carevny Kateřiny II. o správě misií. Zemřel 9. února 
roku 1770 ve Florencii. [...].“ PRUTKÝ, Remedius. O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji (I). Přeložil Josef 
Förster; ilustroval Josef Förster et al.; předmluva Hana Navrátilová. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. s. 66. 
420 „[...] protože se naše loď mnoho na cestě zpozdila pro nepříznivé počasí, byl na lodi velký nedostatek vody, 
kterým trpěli všichni cestující, takže z toho měli i někteří smrt. [...] neměli jsme již co jísti [...] jsme viděli 
některé cestující, jak pili svou vlastní moč, jiní pili mořskou vodu [...] hrůzu všech cestujících zvyšoval i 
nedostatek větru, takže naše loď byla stále na jednom místě. [...] několikráte prožili cestující [...] prudké bouře 
[...] jejich loď byla zmítána tak prudkým větrem, že každou chvíli mohli očekávati její roztříštění o blízké skály. 
[...] trpěli [...] velkým vedrem [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. 
s. 89-92.  

 „[...] zranili jsme si na kamenité cestě nohy tak, že jsme krváceli a od neustálého klopýtání nás rozbolelo celé 
tělo. Měl jsem v těch dnech tak veliké bolesti jako snad dosud nikdy ve svém životě. Mým spolubratrům se 
nevedlo jinak. Těšili jsme se navzájem, pomáhali jeden druhému, jak jenom bylo možno. Říkali jsme si při tom, 
že by jistě snad bylo snadnější stokráte zemříti než konati ještě jednou tuto obtížnou cestu do Habeše. [...] strasti 
a všemožné nesnáze byly skutečně tak velké [...] šli jsme pustými krajinami, kde byl citelný nedostatek potravin, 
kde jsme těžko sháněli vodu, takže nedostatečnou potravou byly naše síly nadmíru vyčerpávány. Jindy to byl 
prach, který zvětšoval naši žízeň, téměř stále však to byla neschůdná cesta, na níž neustálé klopýtání unavovalo 
celé tělo. K těmto bolestem tělesným se přidružovaly ještě větší bolesti duševní. Již tolik dní jsme museli zůstati 
beze mše svaté [...] To bylo největší bolestí [...] Nikdy bych se neodhodlal k takové cestě provázené nesnázemi i 
nebezpečími, kdybych nebyl na ni přiveden svatou poslušností. Nikdy bych snad ani nebyl schopen něco 
podobného snésti, kdybych neměl jednu naději, že ta naše cesta přinese užitek nesmrtelným duším. Za žádnou 
sebe větší odměnu světa bych této cesty nekonal. [...] jsme se věnovali rozjímání o hořkém umučení Pána našeho 
Ježíše Krista, vzpomínali jsme na jeho křížovou cestu, na jeho těžké břemeno kříže. Obětovali jsme mu svou 
žízeň při vzpomínce na jeho zvolání na kříži: „Žízním!“. Při klopýtání na špatné cestě vzývali jsme polohlasitě 
nejsladší jméno Ježíš, vyprošujíce si milost vytrvalosti a síly. [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni 
v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 153-154.  
421 „[...] V Mokka měli naši misionáři založiti hospic, který by se mohl státi východiskem pro další misijní 
činnost. [...] bylo totiž ve městě dosti, kteří vítali katolické kněze s velikou radostí. Většinu však tvořili 
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nepodařilo rozšířit, anebo jen minimálně.422 P. Římař i P. Prutký se po návratu z výpravy 

vraceli do Říma, kde podávali zprávy o svých nabytých zkušenostech. Ve své písemné zprávě 

uvádí P. Prutký mimo jiné, že Habešané věří, jak se komu líbí, mezi obyvateli je mnoho 

špatných návyků, žijí většinou v mnohoženství a manželství jako svátost neznají, mají 

obřízku, světí sobotu, nezachovávají skoro žádnou křesťanskou nauku správně, na denním 

pořádku jsou krádeže, loupeže, vraždy skoro bez trestů, kněží nežijí dobrým životem. Podává 

návrh na lepší budoucí práci misionářů v Habeši. Misionáři mají být obeznámeni v lékařství, 

hlavně mají být dobří chirurgové, alespoň jeden z misionářů má mít biskupskou hodnost, má 

být věnována péče výchově domorodých kněží, do Říma má být posláno několik habešských 

kněží, kteří by mohli studovat na kněze, velmi prospěšné by bylo získání koptických mnichů, 

kteří jevili o katolické náboženství velký zájem.423 

Kniha je napsána nenáročnou, velmi zajímavou a čtivou formou, a přitom se lze 

lecčemu naučit od těchto dvou velkých osobností a od způsobu jejich řešení životních situací. 

Z popsaného života v misiích jasně vyplývá, že misionářem nemůže být každý člověk, ale 

osoba k tomu Bohem povolaná, což se nejvíce projevuje v momentech žádných či 

minimálních výsledků. Oba františkánští misionáři byli významnými osobnostmi a měli velký 

podíl na rozvoji kultury a vzdělanosti.  

 

 

                                                                                                                                                         
námořníci z katolických zemí. Když se stalo, že bylo v přístavě jenom málo lidí, zmenšil se velmi citelně počet 
návštěvníků katolických bohoslužeb. Ačkoli tedy misionáři měli velmi dobrou snahu provésti úlohu jim 
svěřenou, nepodařilo se jim to. P. Římař píše, že byl také i na ostrově Sokotra, i tam měla býti zřízena misijní 
stanice. Na patřičných místech však oznámil, že provedení tohoto plánu na jmenovaném ostrově je nemožné a 
ustanovení misijní stanice v Mokka velmi nesnadné. [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. 
Praha: Vyšehrad, 1937. s. 98-99.  

„[...] Na nátlak arcibiskupa koptského pozval si tedy král misionáře k sobě [...] jim sdělil, že je musí, ač velmi 
nerad, vypověděti ze své země. Vykládal jim, jak velký nepokoj povstal proti nim i proti němu, že chová na 
svém dvoře katolické kněze. Hlavní příčinou, proč tak ochotně poslechl král svého arcibiskupa, byla jeho hrozba, 
že ho vyloučí z církve. A P. Prutký píše, že se koptové ničeho tak nebojí jako exkomunikace. [...].“ 
PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 170.  
422 „[...] se dostavilo jistě u P. Jakuba Římaře jakési přechodné zklamání, když viděl, jak se svými spolubratry je 
přímo bezmocný proti okolnostem, které jim bránily uskutečniti úkol na ně vložený. [...].“ PROCHÁZKA, 
Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 98.  

„[...] Dílo, které započali s takovou radostí a láskou, bylo ničeno lidskou nenávistí a zlobou. Viděli královské 
úředníky, kteří s takovou ochotou naslouchali jejich slovům, když k nim promlouvali o pravdách katolického 
náboženství, a kteří s takovou ochotou slibovali vytrvalost. Tušili již, jak po odchodu budou vystaveni nenávisti 
koptických kněží a jak snad brzy zapomenou na své sliby. Bylo jim těch lidí líto. Ještě více však litovali i toho, 
že se nezdařil pokus o položení základu, na němž by bylo možno budovati dále, aby i v Habeši katolická církev 
zapustila hluboké kořeny. [...].“ PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 
172-173.  
423 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Čeští františkáni v Habeši. Praha: Vyšehrad, 1937. s. 184-187.  
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4.3 JÁCHYMOVY ČLÁNKY V ČASOPISECH 

 

 Jáchymovy články uvedené v této kapitole jsou články, které jsou v současné době 

dostupné. Jejich obsahem je sv. František, františkánské misie, misionáři, naši krajané 

v Argentině, duchovní správa v Argentině. Lze předpokládat, že Jáchym napsal více článků, 

avšak nebyly nalezeny. 

 

4.3.1 Svatý František – reformátor.424 

 

 Jáchym se snaží v článku ukázat sv. Františka jako obnovitele života podle svatého 

evangelia a pod vedením sv. církve.  

 František se zřekl ducha pýchy nejprve sám a pokoru živě znázorněnou předložil 

lidem. Ocitovat si zaslouží tento nosný úryvek článku: 

„[...] »Vše obnoviti v Kristu«. To bylo heslem a misijním cílem velikého apoštola 

národů sv. Pavla. [...] »Vše obnoviti v Kristu« může býti nazváno životním cílem svatého 

Františka. »Vše obnoviti v Kristu«, toť Františkův program pro reformu. Kristus v jesličkách, 

na kříži a na oltáři, Kristus v církvi ve svém mystickém těle; Kristus, který bydlí nejen 

v knězi, nýbrž i v chudých, jak duševně tak tělesně, i v hříšníku a malomocném, ten Kristus 

byl Františkovi prostředníkem pro smíření lidí s Bohem, což bylo účelem jeho reformy. 

[...].“425 

 František pracoval v duchu církve, což nejvíce podporovalo jeho reformní činnost. 

Jeho reforma přinesla světu mír a požehnání. Od církve sv. se mu dostalo čestného titulu: 

František muž katolický.426 

 Článek je poučný, patří mezi články pro náročnější čtenáře, nutí však jednotlivé 

čtenáře k zamyšlení nad praktikováním své pokory. 

 

 

 

                                                 
424 Srov. PROCHÁZKA, Joachim. Svatý František – reformátor. Serafínský prapor, 1926, roč. 6, č. 9-10, s. 139-
141. 
425 Srov. PROCHÁZKA, Joachim. Svatý František – reformátor. Serafínský prapor, 1926, roč. 6, č. 9-10, s. 139. 
426 Výraz „Franciscus vir catholicus“ se dostal do liturgie breviáře jako responsorium; autorem výrazu je Julián 
ze Špýru (sepsáno cca 1232). Srov. nepříliš vydařený překlad: „[...] Katolík duší i tělem, František byl 
apoštolem; [...].“ Legendy o svatém Františkovi z let 1226-1235. Redigoval, poznámkami a úvody opatřil Jiří 
Bonaventura Štivar. Jazyková úprava Martin Nešpor, Ludmila a Miloslav Krbcovi, Daniel Soukup. 1. vyd. 
Velehrad: Tomáš Ježek, 2003. s. 266. antifona 1. odst. 1. 
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4.3.2 Sv. František a jeho řád v misiích427 

 

 V článku Jáchym popisuje, jak se sv. František stal misionářem a jak si jeho řád vedl 

v misijní činnosti během posledních sedmi století.  

Jáchym vysvětluje, co Františka vedlo k podniknutí misijní cesty a uvádí, že i sv. 

František na základě prosby o pomoc Jeruzalémského krále Jana, kterou papež Inocenc III. 

přednesl celému křesťanskému světu, chtěl pracovat na záchraně památek a míst ve Svaté 

Zemi. Chtěl obrátit Saracény na víru Kristovu a získáním Saracénů pro Krista, chtěl zachránit 

i Sv. Zemi. František šel sám beze zbraně a dvakrát se ze začátku své misijní cesty vrátil zpět. 

Na kapitule v roce 1219 se jednalo o misionářské činnosti řádu a po této kapitule byli bratři 

rozesláni do většiny tehdy známých zemí. Téhož roku se vydal sv. František na cestu na 

Východ. Marně se pokoušel obrátit sultána na křesťanskou víru. Toužil zemřít mučednickou 

smrtí pro Krista, což se mu také nepovedlo. Františkova cesta na Východ znamenala uvedení 

řádu sv. Františka mezi pohany a nevěřící. Františkovi „synové“ pokračovali v jeho 

misionářském díle. 

První misionáři byli posláni do jižního Španělska, Maroka, Tunisu, Egypta, Palestiny, 

Sýrie. Dále Jáchym popisuje misie na Balkáně, v Africe v Maroku a Alžíru. Františkáni se 

účastnili i výzkumných cest – Indie, středověké cesty po Asii. V novověku z františkánského 

řádu vychází nejvíce misionářů. Dějiny františkánských misií by dle Jáchyma byly legendou o 

mučednících.  

Článek udržuje časovou a logickou souvislost, je pro čtenáře jak poučný, tak i snadno 

čtivý.  

 

4.3.3 Kterak pečují misionáři o děti.428 

 

 Článek využívá misijních zkušeností z pohanských zemí. Tyto zkušenosti se týkají 

především péče rodičů o své děti. V případě narození většího počtu dětí nebo pro rodiče 

nevhodného pohlaví dítěte, sami rodiče zabijí své děti nějakým způsobem. Misionáři 

informují o tom, že v době hladu a nouze bývá přineseno do misijní stanice během krátké 

doby velké množství dětí. Misionáři přinášejí zesurovělým lidem Kristovo evangelium a 

                                                 
427 Srov. PROCHÁZKA, Joachim. Sv. František a jeho řád v misiích. Serafínský prapor, 1927, roč. 7, č. 1, s. 10-
13. 
428 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Kterak pečují misionáři o děti. Serafínský prapor, březen 1933, roč. 13, č. 3, s. 
51-53. 
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s ním jesličky s Božským dítětem. Učí lidi milovat dítě pro Dítě Ježíše a pro nesmrtelnou 

duši. Misionáři používají mocné zbraně - Boží pomoc a lásku. Lásku pěstují nejprve u dětí. 

Budují nalezince, nemocnice, sirotčince pro pohozené a od rodičů k smrti odsouzené děti. 

Misijní sestry zastupují u dětí matku. Misijní dílo doplňují misijní školy, dílny, lékárny a 

podobné ústavy. Z dětí vyrůstá v misijní stanici nová generace proniknutá Kristovým duchem 

a pomáhající šířit evangelium. 

 Jde o účelový článek, kterým Jáchym apeluje na čtenáře, aby přispěli finančním 

obnosem k práci misionářů. 

 

4.3.4 Mezi misionáři v Santa Cruz429 

 

Jáchym popisuje především krajinu na své cca čtyřdenní cestě z Argentiny do Bolívie 

za františkánskými misionáři působícími v Santa Cruz. Jáchym vykonal cestu v srpnu a v září 

roku 1936 díky jednomu dobrému krajanovi úplně zdarma. Cílem Jáchymovy cesty byla 

misijní stanice, kde by mohl na vlastní oči pozorovat a obdivovat práci misionářů. Ve 

františkánském klášteře v Santa Cruz mohl nahlédnout do života misionářů, kteří mluvili o 

svých starostech a radostech se svými svěřenci – Indiány – žijícími v okolí Santa Cruz i ve 

vzdálenosti několika set kilometrů. Misionáři byli šťastni ve svých pracích a nečekali uznání 

světa. 

Z článku přechází na čtenáře Jáchymova radost z cestování zajímavou Bolívií a jeho 

radost ze setkání s františkánskými spolubratry. 

 

4.3.5 Náboženský život našich krajanů v Chacu430; Bože, chválíme Tebe431; „Maminko, proč 

jsi mne nedala pokřtít?“432, V Comodoro Rivadavia433 

 

 Všechny čtyři Jáchymovy články popisují život našich krajanů v Argentině a přibližují 

ho čtenářům, neboť většina z nich si takový život za mořem jen těžko dovede představit.  

                                                 
429 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Mezi misionáři v Santa Cruz. Přítel františkánských misií, 1937, č. 1, s. 4-6. 
430 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Náboženský život našich krajanů v Chacu. Přítel františkánských misií, 1936, 
s. 4-6. 
431 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Bože, chválíme Tebe. Přítel františkánských misií, 1936, s. 6-7. 
432 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. „Maminko, proč jsi mne nedala pokřtít?“. Přítel františkánských misií, 1936, 
s. 7-8. 
433 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. V Comodoro Rivadavia. Přítel františkánských misií, 1936, s. 8-9. 
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První článek se týká života v Chacu. Díky nestálé duchovní správě ve městě P. R. 

Sáenz Peña, kolem něhož naši krajané žijí a náročným životním podmínkám těchto krajanů, je 

jejich náboženský život chudý a smutný. Mnohé děti krajanů nedostali příležitost, aby slyšely 

něco o náboženství. Rovněž zde nebylo skoro žádné katolické četby. Jáchym zdůrazňuje, že je 

nutné stále probouzet a uskutečňovat myšlenku konání misií mezi krajany, aby nepropadli 

náboženské lhostejnosti. 

 Druhý článek je ze San Jeronymo Norte, poblíž Santa Fé a popisuje jeden 

z nejkrásnějších Jáchymových zážitků v Argentině. Po Jáchymově mši sv. zazněla píseň 

„Bože, chválíme Tebe“ v podání více než osmdesátileté stařenky Jandové, jejíž duše vzdávala 

díky Bohu za to, že se mohla ve své mateřštině vyzpovídat a zazpívat si v ní. Všechny 

přítomné svým zpěvem uchvátila. Nezůstalo suchého oka, neboť všichni přítomní 

zavzpomínali na starou vlast.  

 Ve třetím článku Jáchym líčí situaci, kdy se mu nepodařilo přemluvit slovenskou 

matku dítěte ke křtu svého dítěte, ačkoli se velmi snažil a bezúspěšně hledá příčinu jejího 

chování. 

 Čtvrtý článek je z jihu Argentiny z Comodoro Rivadavia, kde jsou státní doly na 

petrolej. Jáchym popisuje místní přírodní podmínky, své osobní poznávání našich místních 

krajanů a jejich radost z jeho návštěvy.  

 

4.3.6 Duchovní správa434 

 

 Jáchym líčí, v jakých náboženských poměrech žijí naši krajané v Argentině a 

navrhuje, jak by duchovní správa v Argentině měla být organizována pro naše krajany. 

 Článek je odbornější a předpokládá inteligentnější čtenáře.  

 

4.3.7 Čeští františkáni v Egyptě435 

  

Článek poukazuje na františkánské misie v Egyptě v 18. století a přibližuje místní 

poměry v Egyptě, osobnosti českých františkánských misionářů P. Jakuba Římaře436 a P. 

                                                 
434 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym. Duchovní správa. Časopis katolického duchovenstva, 1935, roč. 76 (101), č. 4, 
s. 384-386. 
435 Srov. [PROCHÁZKA], Jáchym. Čeští františkáni v Egyptě. Přítel františkánských misií, 1934, s. 29-38. 
436 Bližší informace v 4.2 Čeští františkáni v Habeši. Nakladatelství Vyšehrad v Praze. 1937.  
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Cyrila Bartuše437 a dále pronásledování tří misionářů (Čecha P. Remedia Prutkého438, Čecha 

P. Martina Langa, Itala P. Pavla d´Argnano) v Girgeh v roce 1751, jejich pobyt ve vězení, 

soudní líčení a rozsudek, radost misionářů nad potupným rozsudkem, jejich apoštolskou 

činnost ve vězení, změnu názoru soudce na tyto misionáře před provedením rozsudku, bolest 

misionářů nad udělenou milostí, jejich propuštění na svobodu, jejich onemocnění jako 

následek pronásledování a další zážitky těchto našich misionářů. Závěr článku se věnuje 

výsledkům misijní činnosti a propagaci našich sv. patronů v cizině. 

Egypt, kam přicházelo mnoho františkánských misionářů z Čech, patří mezi nejstarší 

misijní území františkánského řádu. Činnost misionářů zde byla podlamována rozkolníky i 

mohamedány. Místní rozkolníci byli vychováváni v nenávisti proti všemu katolickému a 

hlavně proti katolickým kněžím, kteří přišli do Egypta jako misionáři. Koptičtí kněží při 

potkání nadávali katolickým misionářům a rozšiřovali mezi sebou a svými svěřenci, že 

katoličtí misionáři přišli do Egypta hledat poklady a ochudit tak zemi. Docházelo k 

pronásledování a k umučení četných františkánských misionářů. K činnosti misionářů patřila 

duchovní správa mezi katolíky, vyučování mládeže, ošetřování nemocných především v době 

moru a jiných nakažlivých nemocí. Někteří misionáři zde zemřeli při službě nemocným (při 

jejich ošetřování, při jejich zaopatřování sv. svátostmi). 

Jáchym zdůrazňuje, že podle všeobecného názoru znalců jsou misie mezi rozkolníky a 

mohamedány těžší a obtížnější než mezi pohany. V Egyptě čeští misionáři neobrátili velké 

zástupy, nicméně jejich práce přinesla ovoce439.  

Článek je velmi rozsáhlý, a přesto zajímavý. Poskytuje velké množství informací, 

které jsou však důležité pro představu místa, doby a misijní práce.  

 

                                                 
437 Několik dostupných informací o P. Cyrilu Bartušovi: V dopise z 18. srpna 1725 popisuje Cyril uzdravení 
pětiletého hocha, kterého se mu podařilo s Boží pomocí zachránit před smrtí. Zmiňuje se i o pronásledování 
katolíků v roce 1725. Ve svém druhém dopise Cyril vysvětluje P. Valeriánovi, že nedostával jeho dopisy do 
Čech, protože Cyrilův představený jeho dopisy založil a Cyril je našel ve světnici představeného teprve, když se 
sám stal představeným. Cyril byl velmi známý svým lékařským uměním a díky němu získal velké vážnosti. 
V Tetfe totiž vyléčil vlastní bratry představeného obce, šestiletého synka jednoho z nich a několik ostatních dětí. 
Koptický biskup podplatil vojáky, kteří P. Cyrila a P. Ildefonse z Tetfe vyhnali. Cyril zůstal pravděpodobně z 
důvodu nemoci v Káhiře, kde zemřel v roce 1728. P. Cyril byl dobrým přítelem P. Jakuba Římaře, který si ho 
velmi vážil. Srov. [PROCHÁZKA], Jáchym. Čeští františkáni v Egyptě. Přítel františkánských misií, 1934, s. 32-
33. 

„[...] R. P. Cyril Barthusch, lektor, kazatel, apoštolský misionář, generální představený misií v Egyptě, horlivý 
dělník na vinici Páně zemřel 30. října 1728 v Káhiře v Egyptě [...].“ Nekrolog františkánské provincie z roku 
2003, Provinční archiv. 
438 Bližší informace v 4.2 Čeští františkáni v Habeši. Nakladatelství Vyšehrad v Praze. 1937. 
439 „[...] V roce 1722 bylo v Girgeh 32 konvertitů a rok nato 109. [...].“ [PROCHÁZKA], Jáchym. Čeští 
františkáni v Egyptě. Přítel františkánských misií, 1934, s. 38. 
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4.3.8 Z dopisu P. Šebastiána, apošt. misionáře, františkána v Jungchowfu, Hunan, v Číně440 

 

 Článek srovnává bohoslužbu v Číně a v Evropě a ukazuje, jak se musí misionář 

přizpůsobit čínským poměrům zejména v oblékání a v jídle. V závěru je konstatováno, že se 

misionář v Číně přizpůsobuje skoro všemu, co patří k občanskému životu. 

 Jde o informace pro průměrného čtenáře, který je poučen, ale není zahlcen. 

 

4.4 OTÁZKA TEOLOGICKÝCH A SPIRITUÁLNÍCH ASPEKTŮ V JÁCHYMOVĚ 

DÍLE 

 

Na úvod především musíme vyjádřit lítost, že ani přes velké úsilí nebyl nalezen 

Jáchymův teologický doktorát. Ostatní jeho texty jsou totiž buď historické a prakticko-

pastorační, a to popisného rázu, anebo – v případě filosoficko-sociologického doktorátu – jde 

sice o literární druh úvahy, avšak ani ona dostatečně neprezentuje Jáchymův spirituální, natož 

teologický pohled. Texty, které vznikly v souvislosti s jeho teologickým doktorátem, tj. kniha 

Čeští františkáni v Habeši a článek Čeští františkáni v Egyptě, jsou zřetelně historické povahy, 

čemuž nasvědčuje i jeho zájem o historii.441 Dá se dokonce tvrdit, že se Jáchym v námi 

sledovaných textech přímo teologii vyhýbá. Ostatně téma jeho disertační práce na 

bohoslovecké fakultě v Praze je ve schvalovacím přípisu děkana Šandy charakterizováno jako 

„historicko-právní“.442 Je ovšem otázkou, jestli toto historicko-právní zadání zůstalo 

nezměněno vzhledem k dlouhému časovému období, které uplynulo od jeho schválení do 

obhajoby, tedy celých devět let. 

V díle, které máme k dispozici, Jáchym ani teologické myšlenky nerozvíjí, ani 

neprokazuje snahu o systematické třídění teologických či spirituálních aspektů. Lze také jen 

těžko zhodnotit jeho schopnost analýzy. Pohybuje se v praktické rovině, má přitom ovšem 

                                                 
440 Srov. PROCHÁZKA, Joachim. Z dopisu P. Šebastiána, apošt. misionáře, františkána v Jungchowfu, Hunan, 
v Číně. Serafínský prapor, 1927, roč. 7, č. 1, s. 91-92. 
441 Jeho zájem o historii potvrzuje jednak samotné studium – hodně orientované na historii - na filosofických 
fakultách v Praze a Brně (srov. Seznam přednášek (Index lectionum) Jáchyma Bohumila Procházky zapsaných 
na filosofické fakultě University Karlovy v Praze ze dne 14. října 1927, Provinční archiv, Kart. O-P1-1: 
absolvoval kurzy i u Pekaře a Cibulky!), ale také rigorózní zkouška „z dějin starého věku“ na Masarykově 
univerzitě 20. ledna 1931 (srov. Oznámení o konání přísné zkoušky z dějin starého věku Děkanstvím Filosofické 
fakulty Masarykovy university v Brně z 9. ledna 1931, Provinční archiv, Kart. O-P1-1.). 
442 Srov. Schválení tematu disertační práce Děkanstvím fakulty bohoslovecké University Karlovy č. j. 48 z 22. 
října 1927, Provinční archiv, Kart. O-P1-1. 
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potřebu psát, sdělovat své dojmy a myšlenky. Jeho touhu komunikovat potvrzuje i jeho 

obdivuhodný zájem o studium cizích jazyků.443 

Dále je třeba mít na zřeteli ještě dvě věci. Jednak publikované texty od něj máme 

z období do konce 30. let 20. století, a později už – zřejmě také z důvodu vytížení, ale možná i 

ztížené komunikace za války a za socialismu – nic nepublikoval. Druhou skutečností je to, že 

publikované texty jsou především pro neodbornou veřejnost, o něco odbornější jsou pouze 

dva texty: článek Duchovní správa pro Časopis katolického duchovenstva, zaměřený na 

problematiku pastorace Čechoslováků v Argentině (1935) a lehce upravený text doktorátu 

Svatý František z Assisi. Jeho sociální vliv (1936). 

Obsahově se jeho dochované dílo téměř výlučně týká sv. Františka z Assisi, 

františkánství a misií. Nejvíce se v něm dají vysledovat tyto náznaky teologicko-spirituálních 

aspektů, které však nerozvádí, neanalyzuje, nevysvětluje: františkánství, Bůh Otec, Kristus, 

modlitba, vztah k lidem, evangelium, chudoba, pokora, poslušnost, vztah ke stvoření, víra, 

kázání a misie, katolická církev, náboženský život. Jáchym se nikde nezmiňuje o vztahu 

k Nejsvětější Trojici a o vztahu k Duchu Svatému. 

 Čtenář se také nedozví, jaký měl Jáchym k těmto aspektům osobní vztah, případně jak 

je sám prožíval nebo praktikoval. Samy Jáchymovy texty tedy neposlouží k tomu, aby 

odkryly či upřesnily něco z Jáchymových osobních teologicko-spirituálních preferencí. 

Uvedené aspekty jsou vždy v kontextu se životem svatého Františka nebo jiných lidí. Jako by 

Jáchym záměrně usiloval o to, aby o sobě nic neprozradil. Jeho osobnost nám tedy z jeho 

momentálně dostupného díla zůstává zahalena. Nevíme například, jaký typ modlitby mu byl 

blízký, zda afektivní nebo jiný. 

Jako příklady tohoto přístupu uvedeme v pojmech Bůh Otec a Ježíš Kristus. 

Bůh Otec. František se poprvé vážně obrátil k Bohu Otci ve své nemoci, která ho 

zasáhla na válečné výpravě do Apulie a spustila Františkovo hledání smyslu života, jeho 

utváření vztahu k Bohu a nastartovala jeho obrácení. Významným předělem jeho vztahu 

k Bohu Otci je známá scéna před Assisským biskupem, kdy František vrací svůj oděv a 

peníze fyzickému otci Petru Bernardonovi, čímž se vlastně zříká tohoto otcovství, aby přijal 

konkrétněji Otcovství Boží a od této chvíle říkal jen: „Otče náš, jenž jsi na nebesích“. Jáchym 

pak shrnuje tento vztah v citaci bez odkazu, vložené do úst sv. Františka: „Bůh je mým otcem, 

mne milujícím, o mne se starajícím a láskou mne zahrnujícím, za všechno to žádá ode mne 

upřímnou lásku a vše, co s ní souvisí.“ Tento láskyplný Františkův vztah k Bohu Otci Jáchym 

                                                 
443 Srov. výše uvedený (kapitola 1.2) málo vídaný výčet jazyků, které studoval: latina, řečtina, němčina, 
hebrejština, italština, arabština, aramejština, syrština, srbochorvatština, ruština, v praxi pak španělština. 
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vysvětluje v praktické rovině tím, že František začal šířit lásku k Bohu svým příkladem a 

svými slovy.444 

Ježíš Kristus. František Krista poznává z Nového zákona, chce být jeho 

následovníkem a je upoután některými rysy Kristovy osobnosti, jež se snaží uskutečnit 

v praktickém životě. Evangelium se stalo pro Františka normou jeho vlastního života a 

zdrojem pravidel, která dal svým následovníkům.445 Když František následuje Krista, musí 

mít k němu pozitivní, láskyplný vztah446. Kristus je mu cestou k Bohu Otci, je mu 

prostředníkem pro smíření lidí s Bohem447. Pro Krista František toužil zemřít mučednickou 

smrtí, avšak toto jeho přání nebylo splněno.448 Dva roky před svou smrtí obdržel František 

podobné rány, jaké měl Kristus a připodobnil se tak Kristu.449 Pozornost si zaslouží výše 

uvedená citace v článku Svatý František – reformátor. 

Některé aspekty můžeme alespoň rámcově odvodit přímo z Jáchymova života. 

Například pohled na Ježíše Krista: jestliže desítky let rád působil v sanatoriu pro malomocné, 

je zřejmé, že Kristus v jeho pojetí je spíše Ukřižovaný Spasitel než Pantokrator. I v tom je ale 

evidentně ovlivněn spiritualitou svého řádu a jeho zakladatele. Modlitba: bez hluboké a 

pravidelné modlitby by v sanatoriu těžko sám mohl existovat a sloužit nemocným. 

 

 

 

 

                                                 
444 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 14-15, 21, 47.  
445 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 19-20. 
446 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 49.  
447 Srov. PROCHÁZKA, Joachim. Svatý František – reformátor. Serafínský prapor, 1926, roč. 6, č. 9-10, s. 139. 
448 Srov. PROCHÁZKA, Joachim. Sv. František a jeho řád v misiích. Serafínský prapor, 1927, roč. 7, č. 1, s. 11. 
449 Srov. PROCHÁZKA, Jáchym Bohumil. Sociální vliv sv. Františka z Assisi na naši dobu: Filosoficko-
sociologická úvaha. [Brno]: Masarykova universita. Filosofická fakulta, 1930. s. 18, 47. 
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5 ZHODNOCENÍ JÁCHYMOVA VÝZNAMU 

 

 Jáchym měl vliv na své okolí jako člověk, bratr františkán a kněz. Nejvíce však je jeho 

význam znát na místech, kde ho bylo třeba, tj. v zámoří mezi našimi krajany a v leprosáriu v 

Argentině.  

 Jáchymův pobyt mezi našimi krajany v zámoří měl na ně vliv po duchovní, jazykové, 

lidské i psychologické stránce. Již tím, že Jáchym pobýval mezi nimi, ať už dlouhodobě nebo 

krátkodobě, evangelizoval. Zajímal se o ně, a proto za nimi i cestoval, neboť nežili jenom na 

jednom místě. Měli možnost přijímat svátosti skrze českého kněze, se kterým se většina 

z nich snáze domluvila než s místním knězem mluvícím cizí řečí. Měli možnost slyšet rodný 

český jazyk nebo jazyk blízký jejich rodnému jazyku, který si prostřednictvím Jáchymovy 

přítomnosti mohli zopakovat nebo oživit. Díky stejným kořenům Jáchym lépe chápal jejich 

životní situaci a umožnil jim vzpomínat na rodnou vlast, kterou ještě většina z nich za svoji 

vlast počítala. 

 Největší Jáchymův význam mezi našimi krajany byl v tom, že byl nápomocen tomu, 

aby tito lidé neodpadli od víry a nerozšířilo se tak pohanské území o jejich území, na kterém 

nyní žili. Je třeba si uvědomit, že Jáchym byl po dlouhou dobu jediným českým knězem na 

území Argentiny a na území sousedních zemí. Zachraňoval tedy to, co se ještě dalo zachránit 

a zároveň prováděl misie mezi některými našimi krajany, potomky našich krajanů a také 

v jejich okolí. 

 V leprosáriu zpříjemňovala Jáchymova služba a jeho přítomnost pobyt nemocným. 

Jáchymovo pochopení pro jejich fyzické a psychické problémy, které jim malomocenství 

přinášelo a Jáchymova podpora jim pomáhaly unést sama sebe, vyrovnávat se se svým 

utrpením a s okolním světem, který se bál malomocenství a vytlačil osoby s touto nemocí na 

okraj společnosti. Je jasné, že nemocný člověk lépe snáší svoji, i když třeba vážnou, nemoc, 

v prostředí lásky svých blízkých. Avšak pokud se ho zřekne toto nejbližší okolí, není těžké 

pochopit, že léčba této nemoci, jejíž následky většinou nelze skrýt, protože to mohou být 

např. různé fyzické deformity, je hodně závislá na pacientově psychice. A zde se ukázal velký 

Jáchymův význam. Atmosféra, kterou Jáchym dokázal vytvořit a hlavně udržet, byla přátelská 

a umožňovala nemocným léčit se. Vracel jim lidství, právo na toto lidství a bojoval za jejich 

právo na smysluplný život.  

 Význam Jáchymovy duchovní služby v prostředí leprosária je každému zřejmý. Tam, 

kde člověk nese svůj těžký kříž, ho bez Kristovy pomoci neunese. A Jáchym pomáhal 
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nemocným pomocí přijímání Božího slova a svátostí k tomu, aby na své křížové cestě cítili 

blízkou Kristovu přítomnost. 

 Zároveň se nesmí zapomínat na to, že Jáchymova přítomnost mezi lidmi působila i na 

osoby, které prostřednictvím svých blízkých nebo jiným způsobem, s ním přišly do nějakého 

kontaktu.  
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ZÁVĚR 

 

Záměrem této diplomové práce bylo představit otce Jáchyma Bohumila Procházku 

OFM a jeho misijní činnost. 

Kapitola 1 Osobnost Jáchyma Bohumila Procházky OFM spojuje životopisné údaje, 

základní osobnostní rysy a přehled současného stavu Jáchymova díla. Byly používány osobní 

dokumenty otce Jáchyma, jeho rodiny a jeho řeholní rodiny. Dále články a informace, které o 

něm byly publikovány a jeho písemné dílo, které je k dispozici v provinčním archivu v 

konventu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. 

Kapitola 2 Konec a důsledky první světové války, Dobový kontext 20. – 30. let 20. 

století v českých zemích z hlediska politického, společenského, církevního a františkánského 

stručně popisuje z různých stránek období, které Jáchym prožíval v dospělosti v rodné zemi 

až do svého odchodu do Jižní Ameriky. Kapitola začíná koncem první světové války, neboť 

sama válka a její důsledky byly důležité pro další vývoj. K vypracování této kapitoly byla 

většinou používána dějepisná a historická literatura. 

Kapitola 3 Misijní činnost zachycuje témata související s Jáchymovou misijní činností 

a samotnou Jáchymovu misijní činnost. Jde tedy o informace týkající se Spolku sv. Rafaela, 

Argentiny, českých a slovenských vystěhovalců v Argentině, Sanatoria Sommer, lepry. Tyto 

informace jsou důležité pro pochopení Jáchymovy misijní činnosti. Byly používány osobní 

dokumenty otce Jáchyma, jeho rodiny a jeho řeholní rodiny. Dále články a knížky zaměřené 

dějepisně a medicínsky a také informace, které se nepodařilo získat jinou cestou než 

z internetu. 

Kapitola 4 Jáchymovo dílo obsahuje informace o filosofickém doktorátu, o 

publikované knížce o českých františkánech v Habeši a o dostupných a publikovaných 

článcích, jejichž autorem je Jáchym. Součástí kapitoly je i vyjádření k otázce teologických a 

spirituálních aspektů v jeho díle. 

Kapitola 5 Zhodnocení Jáchymova významu klade důraz na Jáchymovu službu našim 

krajanům v Jižní Americe a malomocným v Sanatoriu Sommer v Argentině, která na ně měla 

pozitivní vliv a působila i na jejich okolí.  

Diplomová práce tedy nabízí na základě dostupných informací pohled na život 

osobnosti a na její službu lidem na pozadí dobového a územního kontextu. Splnila tedy dle 

mého názoru to, co bylo jejím cílem. 

Práce bude využita jako archivní dokument pro archiv františkánské provincie sv. 

Václava v ČR.  
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Zároveň by bylo vhodné zvážit, zda Jáchym, který je v Argentině známý a pro mnohé 

se stal „argentinským národním hrdinou“, by neměl vejít i do povědomí lidí v ČR jako člověk, 

který pocházel z českého území a který něco dokázal. Toto rozhodnutí však přísluší 

františkánské provincii. S tím souvisí i neustálé hledání a získávání dalších dokumentů, které 

se vztahují k Jáchymově osobě a nejsou ve františkánském archivu. Platí to i o hledání a 

získávání jeho dalších děl, která také nejsou ve františkánském archivu.  

Psaní této práce mě samotnou obohatilo, neboť jsem se seznámila s velkým 

množstvím nových informací zahrnujících široké spektrum oborů. Jde např. o informace 

historické, ekonomické, politické, sociální, církevní, františkánské, medicínské, chemické, 

zeměpisné, klimatické.  

Jáchym mi na svém životě ukázal, že lze dosáhnout misijního cíle přijatelným a pro 

okolí elegantním způsobem. Jeho vlastní příklad a jeho charisma hrálo důležitou roli. Svým 

životem a službou mi potvrdil, že konání dobra je dřina, která vyžaduje nebojácnost, 

trpělivost, houževnatost a velkou motivaci. Proto se Jáchym zabýval podstatnými věcmi a 

neřešil věci nepodstatné. A podle svého rozlišení o podstatných a nepodstatných věcech také 

jednal. Např. svou službu malomocným pokládal za podstatnou a jako nepodstatné pro sebe 

považoval rozhodnutí státu o tom, že malomocní nebudou uzavírat manželství. Rozhodnutí 

státu bylo v rozporu s lidským právem na normální život. Proto Jáchym získával nepravdivá 

zdravotní potvrzení pro malomocné, aby došlo k naplnění platných státních zákonů 

vztahujících se k uzavírání manželství malomocných a mohlo dojít k platnému sňatku 

malomocných. Sám riskoval trest, který mu stát mohl stanovit. Tato jeho služba, kterou pro 

malomocné činil, však nevedla k získání žádného vlastního hmotného profitu a nehmotných 

pozemských výhod, ale ke snaze jedince v konkrétních případech narovnat státem podivně 

nastavené lidské právo pro malomocné a ke snaze pomoci těmto postiženým lidem. 

Jáchymova práce tedy byla pozitivně přijímána proto, že mu šlo skutečně o lidi, nikoli o 

skutečné dodržování neetických písemných nesmyslů. 
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PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

1 BIBLICKÉ ZKRATKY 

Zkratky biblických knih jsou převzaty z Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Podle 

ekumenického vydání z r. 1985. [Praha]: Česká biblická společnost, 1991. 863 s., 287 s. 

 

2 DALŠÍ ZKRATKY 

 

BB lepra Bordeline 

BCG Bacillus Calmette-Guérin 

BL lepromatózní přechodná forma lepry 

BT  tuberkuloidní přechodná forma lepry 

ENL Erythema nodosum leprosum  

FMM   Francescane misionarie di Maria, Franciscan Missionaries of Mary,

 Františkánské misionářky Panny Marie  

I   indeterminová forma lepry 

LL  lepromatózní forma lepry 

OFM   Ordo fratrum minorum, Řád menších bratří, tj. františkáni 

OSČ  Odborové sdružení československé 

PN  primární neuritická forma lepry 

TT   tuberkuloidní forma lepry 

WHO  World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace 
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ANOTACE 

 

Příjmení a jméno autora: VELDOVÁ Dagmar 

Název práce: Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost 

 

Diplomová práce pojednává o Jáchymu Bohumilu Procházkovi OFM. Obsahuje jeho 

životopis s důrazem na jeho misijní působení v Argentině. Tyto informace jsou uvedeny na 

pozadí dobového kontextu, jak v Československu (politika, společnost, církev, františkánství) 

a Argentiny (dobová historie). Důležitou součástí práce je kapitola o Sanatoriu Sommer, ve 

kterém působil několik desítek let Jáchym Bohumil Procházka. Cílem práce je systematicky 

zpracovat a utřídit životopisné údaje a informace o Jáchymu Bohumilu Procházkovi, které 

budou následně využity i jako archivní dokument pro archiv františkánské provincie sv. 

Václava v ČR.  

 

Klíčová slova:  životopis 

   františkánství 

Argentina 

   misijní činnost 

Sanatorio Sommer 
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SUMMARY 

 

Surname and forename: VELDOVÁ Dagmar 

Title of Diploma Thesis: Jachym Bohumil Prochazka OFM (1902-1985) and his Missionary 

Activity 

 

The diploma thesis deals with Fr. Jachym Bohumil Prochazka OFM. It contains his biography 

with emphasis on his missionary activity. The information is shown on the background of 

contemporary context in both Czechoslovakia (politics, the society, the church, the Franciscan 

community) and Argentina (contemporary history). An important part of the diploma thesis is 

the chapter about Sanatorium Sommer, in which Fr. Jachym Bohumil Prochazka was working 

a lot of years. The aim of the diploma thesis is to systematically treat and classify biography 

data and information about Fr. Jachym Bohumil Prochazka. The data will then be used as 

archive documents for the Archives of St. Vaclav Franciscan Province in the Czech Republic. 

 

Key words:  biography 

  the Franiscan community 

  Argentina 

  missionary activity 

Sanatorium Sommer 
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RESUMÉ 

Příjmení a jméno autora: VELDOVÁ Dagmar 

Název práce: Jáchym Bohumil Procházka OFM (1902-1985) a jeho misijní činnost 

 

Záměrem této diplomové práce bylo představit otce Jáchyma Bohumila Procházku 

OFM a jeho misijní činnost. 

Kapitola 1 Osobnost Jáchyma Bohumila Procházky OFM spojuje životopisné údaje, 

základní osobnostní rysy a přehled současného stavu Jáchymova díla. Byly používány osobní 

dokumenty otce Jáchyma, jeho rodiny a jeho řeholní rodiny. Dále články a informace, které o 

něm byly publikovány a jeho písemné dílo, které je k dispozici v provinčním archivu v 

konventu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. 

Kapitola 2 Konec a důsledky první světové války, Dobový kontext 20. – 30. let 20. 

století v českých zemích z hlediska politického, společenského, církevního a františkánského 

stručně popisuje z různých stránek období, které Jáchym prožíval v dospělosti v rodné zemi 

až do svého odchodu do Jižní Ameriky. Kapitola začíná koncem první světové války, neboť 

sama válka a její důsledky byly důležité pro další vývoj. K vypracování této kapitoly byla 

většinou používána dějepisná a historická literatura. 

Kapitola 3 Misijní činnost zachycuje témata související s Jáchymovou misijní činností 

a samotnou Jáchymovu misijní činnost. Jde tedy o informace týkající se Spolku sv. Rafaela, 

Argentiny, českých a slovenských vystěhovalců v Argentině, Sanatoria Sommer, lepry. Tyto 

informace jsou důležité pro pochopení Jáchymovy misijní činnosti. Byly používány osobní 

dokumenty otce Jáchyma, jeho rodiny a jeho řeholní rodiny. Dále články a knížky zaměřené 

dějepisně a medicínsky a také informace, které se nepodařilo získat jinou cestou než 

z internetu. 

Kapitola 4 Jáchymovo dílo obsahuje informace o filosofickém doktorátu, o 

publikované knížce o českých františkánech v Habeši a o dostupných a publikovaných 

článcích, jejichž autorem je Jáchym. Součástí kapitoly je i vyjádření k otázce teologických a 

spirituálních aspektů v jeho díle. 

Kapitola 5 Zhodnocení Jáchymova významu klade důraz na Jáchymovu službu našim 

krajanům v Jižní Americe a malomocným v Sanatoriu Sommer v Argentině, která na ně měla 

pozitivní vliv a působila i na jejich okolí.  

Diplomová práce tedy nabízí na základě dostupných informací pohled na život 

osobnosti a na její službu lidem na pozadí dobového a územního kontextu.  
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Práce bude využita jako archivní dokument pro archiv františkánské provincie sv. 

Václava v ČR. 

 

Počet znaků (včetně mezer a poznámek pod čarou): 323 817 
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SUMMARY 

Surname and forename: VELDOVÁ Dagmar 

Title of Diploma Thesis: Jachym Bohumil Prochazka OFM (1902-1985) and his Missionary 

Activity 

 

 The aim of the diploma thesis was to introduce Fr. Jachym Bohumil Prochazka OFM 

and his missionary activity. 

 Chapter One: The personality of  Fr. Jachym Bohumil Prochazka OFM combines 

biografical data, basic personality traits and overview of the current status quo of Fr. Jachym's 

work. Personal documents of Fr. Jachym, his family and his religious family were used, as 

well as futher articles and information about him, which were published and his written work, 

which it at disposal in the provincial archives of the convent of Our Lady of the Snows at 

Jungmann Square in Prague.  

 Chapter Two: The end and the consequences of World War I, The contemporary 

context of 20 –30-ies of the past  century in the Czech lands in the political, social, ecclesial, 

and Franciscan viewpoints. This chapter briefly describes different aspects of the period, 

which Jachym experienced in adulthood in his native country until his departure to South 

America. The chapter begins with the end of  World War I, because the war itself, and its 

consequences were important for further development. For elaboration of this chapter 

historiographical and historical literature was mostly used. 

 Chapter Three: Missionary activity discusses themes related to Jachym's missionary 

activity and Jachym's missionary activity itself. There is diverse information on the Society of 

St. Rafael, Argentina, the Czech and Slovak emigrants in Argentina, Sanatorium Sommer, 

leprosy. All these facts are important for understanding Jachym's missionary work. Personal 

documents of Fr. Jachym, his family and his religious family were used. Further articles and 

books focused historiographically and medically were used as well as information that could 

not be obtained otherwise than on the Internet. 

 Chapter Four: Jachym's work contains information on the philosophical dissertation, a 

published book about Czech Franciscans in Abyssinia, and available and published articles by 

Jachym. Chapter contains also a statement on the issue of theological and spiritual aspects in 

his work. 

 Chapter Five: Assessment of Jachym's significance emphasizes the importance of 

Jachym's service to our countrymen in South America and the leprous in the Sanatorium 

Sommer in Argentina, which had a positive impact on them and influenced their neighbours. 
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 The diploma thesis offers a view, based on the available information, at the life of the 

personality of Fr. Jachym and his service to people, on the background of the period and local 

context. 

 The diploma thesis will then be used as archival document for the Archives of St. 

Vaclav Franciscan Province in the Czech Republic. 

 

 Number of characters (including spaces and footnotes): 323 817 


