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Anotace

Tato  diplomová  práce  se  snaží  z  rozličných  hledisek  najít  a  popsat 

souvislosti mezi Chartou 77 a církvemi, věřícími a porušováním náboženských 

práv.  Seznamuje  s  reakcemi  různých  církví  na  vznik  Charty  77.  Snaží  se 

zamyslet  nad  podílem  věřících  mezi  signatáři  Charty  77.  Popisuje  činnost 

Charty, která se vztahovala k náboženským problémům v ČSSR či k církvím 

obecně.

Klíčová slova:

ČCE, dokument Charty 77, helsinské pakty, Charta 77, komunismus, 

náboženská práva, ŘKC
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Abstract

This study familiars the readers with one of the well known phenomena of 

the Czechoslovakian history, Charter 77. It together with the churches and their 

believers symbolise the opposition against the regime. The paper disputes the 

reaction of the churches at  the development of Charter  77 and the possible 

number of religiously based persons between the sign. Furthermore, it analyses 

the  work  of  Charter,  which  generally  has  something  in  common  with  the 

churches or religious problems in the Czechoslovakia.

Keywords:

 Charter 77,  communism, documents  of  Charter 77,  the Evangelical 

Church  of  Czech  Brethren,  Helsinki  pacts,  religious  rights,  Roman 

Catholic Church
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1.1. Úvod

Jedním z nepřehlédnutých fenoménů českých či československých dějin 

20. století je jistě Charta 77, která vznikla v období tuhé normalizace a svoji 

činnost ukončila až po nastolení jiného režimu. Přestože jejím cílem byl dialog 

s režimem, symbolizovala vůči němu spíše odpor. Tedy roli, kterou sehrávali 

vůči  komunismu  v  Evropě  obvykle  věřící  lidé.  Proto  mě  zajímá  určitá 

propojenost mezi Chartou 77 a církvemi v ČSSR. Některé souvislosti jsou již 

známy např. z děl  Křesťané a Charta 771 či  Charta 77 a církve.2 Tato práce 

nechce pouze prohloubit  výčet  dokumentů obsažených v těchto edicích,  ale 

chce  se  pokusit  uchopit  i  další  roviny pohledu.  Například  zjistit,  jaké byly 

oficiální reakce církví na Chartu, jak se Charta 77 věnovala oblasti porušování 

náboženských  práv  a  svobod  a  obecně  problematice  církví.  Dále  si  všímá 

církevní  příslušnosti  těch,  kteří  stáli  v  popředí  chartistického  dění;  hledá 

odpověď na otázky, zda se chartistické dění odehrávalo v ekumenickém duchu 

a taktéž zda někdo specificky reprezentoval v rámci Charty 77 a VONS zájmy 

církví.

Na první  pohled by se  mohlo zdát,  že  práce nebere dostatečně ohled na 

slovenskou problematiku. Na Slovensku však bylo signatářů Charty podstatně 

méně  než  v  českých  zemích  a  chartistické  dokumenty  vznikaly  obvykle  v 

okruhu převážně pražských signatářů.  Stejně tak může vzniknout  dojem, že 

jednotlivé  církve  nejsou  zastoupeny  stejnoměrně.  Pravdou  je,  že  převažuje 

dikce ve prospěch ČCE a římskokatolické církve.3

Vzhledem k tomu, že mezinárodní, vnitropolitická i společenská situace v 

prvních  třinácti  letech  existence  Charty  byla  zásadně  odlišná  než  v 

1 PREČAN, Vilém. Křesťané a Charta 77 : výběr dokumentů a textů. Kőln : Index, 1980.
2 KUBES, Milan. Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR: výbor z materiálů Charty 77 

a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z let 1977–1987. Mnichov : Opus Bonum, 
1987.

3 Toho jsem se dopustila, neboť: Za prvé proto, že právě věřící ČCE a římskokatolické církve 
se nejvíce ocitli mezi chartistickou špičkou. Za druhé – z oficiálních statistik vyplývá, že 
největší počet věřících měla před nástupem i po pádu komunismu v ČSR, ČSSR a ČSFR 
římskokatolická církev. Za třetí, protože i historikové jako např. Jaroslav Cuhra či Petr 
Dinuš, ve svých dílech shodně uvádějí, že „nejreakčnější“ byly pro režim právě 
římskokatolická církev a ČCE. Za čtvrté též proto, že jsem v době psaní své práce nemohla 
sehnat kvalitní syntézu či literaturu o dějinách kupř. Slezské evangelické církve, České 
jednoty bratrské, atd.
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následujícím tříletí,4 rozhodla jsem se svou práci omezit pouze na období let 

1977 – 1989.

1.2. Formulace problémů

Při úvahách o pochopení a uchopení problematiky jsem formulovala sedm 

základních otázek. Soustředila jsem se na oficiální reakce státem povolených 

církví na Chartu 77, dále na aktivity věřících chartistů a dokumenty Charty 77 

týkající se církve. Analýzy této problematiky se pak promítly do bloků: „Vznik 

Charty 77“, „Chartisté“ a „Dokumenty Charty“.

Kapitolu  „Historické  pozadí“  jsem  pojala  jako  základní  úvod  do 

problematiky. 

Blok týkající se vzniku Charty 77 zahrnuje odpověď na otázku, jaké byly 

oficiální reakce státem povolených církví v ČSSR na vznik Charty 77.

V kapitole „Charta 77 mezi lety 1977 – 1989“ jsem se snažila vylíčit ve 

stručnosti  historii  Charty  77.  Tato  část  mé  práce  pak  dokresluje  úvod  do 

problematiky a taktéž dále rozvádí odpověď na předchozí otázku. 

V bloku, který jsem nazvala „Chartisté“, se snažím odpovědět na otázky, 

zda a jak často Chartu 77 signovali věřící laici a duchovní. Snažím se i zjistit, 

jaká byla  role duchovních v Chartě  77.  Mimo jiné se zde částečně promítá 

otázka,  jak  se  Charta  77  věnovala  oblasti  porušování  náboženských  práv  a 

svobod a obecně problematice církví. Spolu s tím zodpovídám i otázku, zda se 

odehrávalo chartistické dění v ekumenickém duchu. Též se zde snažím zjistit, 

zda někdo specificky v rámci Charty 77 a VONS reprezentoval,  eventuálně 

prosazoval zájmy církví.

V posledním bloku, nazvaném „Dokumenty Charty 77“ se zabývám hlavně 

tím, jaké dokumenty Charty 77 se týkaly věřících či porušování náboženských 

práv. Tím znovu uvádím odpověď na otázku, zda se odehrávalo chartistické 

dění v ekumenickém duchu.

4 PREČAN, Vilém. Slovo uživateli a čtenáři. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. 
Charta 77. Dokumenty 1977 – 1989.sv. 1 (1984–89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, s. 9.
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Získám-li odpovědi na uvedené problémové okruhy, bude i obraz o dění v 

Chartě 77 ve vztahu k otázkám víry podrobnější, než nám ho v současné době 

zprostředkovává odborná literatura.

1.3. Metody

Ve své práci budu vycházet z dostupných materiálů, které jsou uloženy v 

ČSDS, Libri prohibiti a ÚSD AV ČR. Jedná se o částečně utříděné i neutříděné 

fondy, z nichž některé ještě nejsou katalogizované či zpřístupněné. Vzhledem k 

době vzniku mé diplomové práce budu využívat  hlavně zpřístupněné fondy 

týkající se přímo Charty 77.5

Odborná  literatura  týkající  se  tohoto  tématu  není  příliš  rozsáhlá,  za  to 

neocenitelnými pomůckami k mé práci se staly nedávno vydané  Dokumenty 

Charty 776 a dále literatura týkající se historie církví za normalizace.7 Zmínit je 

třeba také díla  Viléma Prečana et  al.  Charta 77 očima současníků8 a  Květy 

Jechové Lidé Charty 77.9 Vedle těchto publikací nemohu opomenout memoáry 

např.  Miloše  Rejchrta,  Libuše  Šilhánové  apod.  Zcela  určitě  musím  uvést 

samizdatové časopisy Informace o Chartě a Informace o církvi. Některé cenné 

údaje se dají načerpat i ze čtení oficiálních dobových církevních periodik jako 

byly Katolické noviny, Kostnické jiskry, Český zápas, popřípadě samizdatu jako 

Informace o Chartě (INFOCH) a Informace o církvi (INFOC).

5 Některé fondy ještě ani nemohou být zpřístupněné, neboť a) signatáři žijí; b) od jejich smrti 
neuplynulo ještě 30 let. Teoreticky bych mohla prostudovat až na 2000 fondů, a to fondy 
osobní (1898 signatářů), fondy StB – materiály Ústavu pro studium totalitních režimů, 
Archiv ministerstva vnitra. Tyto materiály (a jejich množství) jsou ovšem nad rámec 
diplomové práce, mohly by se stát vhodným základem pro disertační práci.

6 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977 – 1989. sv. 1 
(1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977 – 1989. sv. 2 
(1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

7 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72; CUHRA, Jaroslav. 
Katolická církev a odpor vůči „normalizačnímu režimu“. In: Opozice a odpor proti  
komunistickému režimu v Československu 1968 – 1989; DINUŠ, Petr. Českobratrská církev 
evangelická v agenturním rozpracování StB; FIALA, Petr; HANUŠ, Jiří. Katolická církev a 
totalitarismus v českých zemích.

8 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; DRÁPALA, Milan; PREČAN, Vilém; VANČURA, Jiří. Charta 
77 očima současníků. Po dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997.

9  JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 29.
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 Vzhledem k tomu, že výše uvedené zdroje mi neposkytly všechny potřebné 

informace, které se týkaly především okolností vzniku jednotlivých dokumentů 

a  rolí  věřících  signatářů  v  Chartě,  rozhodla  jsem se  pro  svou  práci  použít 

výpovědi některých vybraných signatářů či  sympatizantů Charty.  Tyto údaje 

jsem získala dílem formou dotazníkového šetření provedeného v roce 2010, 

dílem  formou  provedených  rozhovorů.  Volba  dotazníkového  šetření  se  mi 

vzhledem  k  množství  oslovených  a  omezeným  časovým  a  ekonomickým 

možnostem jevila jako nejvhodnější.

Dotazníkové šetření je sestaveno z 35 otázek (z nichž by se dalo 15 označit 

za  uzavřené,  20 za  otevřené).  Možnost  výběru  z  odpovědí  není  naznačena. 

První skupina otázek se zabývá vznikem dokumentů, které se týkaly primárně 

porušováním náboženských práv a svobody vyznání; druhá dokumenty, které 

se sice na toto téma nespecializují, nicméně ho zmiňují. Třetí skupina se skládá 

z otázek týkajících se setkávání věřících chartistů a role duchovních v Chartě. 

Čtvrtou a pátou skupinu tvoří otázky, které se snaží zjistit,  zda a jak někdo 

specificky  reprezentoval  zájmy  církve  v  rámci  společenství  Charta  77  a 

VONSu. Snažím se též odhalit, zda byly postoje a diskuse, relevantní k této 

tématice, v ekumenickém duchu. Kompletní znění dotazníku uvádím v příloze.

Chartu signovalo mezi lety 1977 – 1990 celkem 1898 signatářů. Vzhledem k 

tomu,  že  dokumenty  Charty,  tedy  to,  čím se  především prezentovala,  byly 

utvářeny a ovlivněny hlavně mluvčími a Kolektivem mluvčích, rozhodla jsem 

se, že se obrátím se svým dotazníkem na signatáře a sympatizanty Charty 77, 

kteří byli mluvčími či členy Kolektivu mluvčích v letech 1977 – 1989. A to 

zejména  na  ty,  jejichž  jména  jsou  zveřejněna  např.  v dokumentech  při 

příležitosti vzniku kolektivu mluvčích, to je např. Prohlášení mluvčích Charty  

77 o třech letech její existence a o kolektivu mluvčích z 1. února roku 1980, 

Sdělení o složení  kolektivu mluvčích Charty 77 a jeho úkolech z  26.  dubna 

1980  a  dále  v  Dokumentu  č.  28/89.  Tyto  dokumenty  se  mi  zdají  být 

nejucelenějším přehledem členů Kolektivu mluvčích.10 S přihlédnutím k tématu 

diplomové práce jsem dotazník zaslala těm, kteří signovali Chartu 77 a uvedli, 

10 Více či méně je v některých dokumentech Charty poznamenáno, že se členové kolektivu 
mluvčích měnili, ale jejich aktualizované výpisy zde nejsou uvedeny. Ani jsem je nenalezla 
v sekundární literatuře. Bývalí mluvčí Charty jsou přesně známi.
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že jsou duchovní,  dále  těm,  o  nichž víme,  že v současné době pracují  jako 

duchovní (Karol Sidon). Vedle toho jsem se obrátila ještě na nesignatářku paní 

Kamilu Bendovou, manželku Václava Bendy, (jednoho z klíčových chartistů), 

která  byla  do  aktivit  spjatých  s  Chartou  a  VONSem  též  zapojena.  Výběr 

dotazovaných  byl  ale  omezen  jednak  úmrtím  některých  signatářů  či 

omezenými možnostmi jejich kontaktování. Adresy a e – mailové adresy na 

signatáře  mi  poskytla  Libri  Prohibiti  (konkrétně  paní  Kateřina  Volková), 

některé kontakty jsem našla na internetové síti. Celkově se mi poštou podařilo 

úspěšně odeslat padesát pět dotazníků, e – mailem pak dalších devět.

Na  rozeslané  dotazníky  mi  přišlo  celkem 23 reakcí.  Různou  formou  mi 

odpověděli  převážně  oslovení  duchovní,  čímž ale  nechci  v  žádném případě 

zlehčovat odpovědi ostatních.

Pouze malá část dotazníků (4) obsahovala odpověď na všechny otázky, což 

může  být  způsobeno  nesouhlasem  dotazovaných  s  danou  otázkou,  nebo 

systémem  tvorby  dokumentů  Charty.  Většina  dotazovaných  se  ve  svých 

odpovědích  vyhnula  nebo odmítla  odpovědět  na  otázky týkající  se  různých 

konfliktních situací v Chartě a jejich řešení. To někteří dotazovaní odůvodnili 

tím, že nesouhlasí s uveřejňováním sporů a že se jim nezdá správné jmenovat 

dané jednotlivce bez jejich souhlasu. Jiní tyto otázky opominuli bez vysvětlení. 

Zaznamenala jsem i reakce odmítnutí se jakkoliv vyjádřit k dotazníku, obvykle 

z toho  důvodu,  že  dotazovaný  nesouhlasil  s  uvedenými  otázkami  (2),  nebo 

protože nezná potřebné informace (3). Dva signatáři se omluvili za nevyplnění 

dotazníku z důvodu časové vytíženosti. Shrnu-li to, tak relevantní informace k 

tématu mé práce obsahovalo 11 písemných odpovědí.

S některými signatáři (5) jsem pak pořídila rozhovor, při kterém mi obvykle 

poskytli odpovědi na otázky obsažené v dotazníku a i na několik dalších dílčích 

dotazů, které se týkaly obvykle ekumenických setkávání chartistů a nechartistů. 

Hovořila jsem se dvěma osobami bez vyznání, se dvěma duchovními z ČCE a 

jednou katoličkou.

Většina odpovědí mi přišla ve formě dopisů, čímž zůstala nezodpovězena 

otázka, zda souhlasí signatáři s vložením dotazníku do mé diplomové práce. Z 

tohoto  důvodu  jsem se  rozhodla  označit  jednotlivé  výpovědi  kódem a  tyto 
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dopisy  a  zbylé  došlé  vyplněné  dotazníky  do  práce  nevložit.  V  kódu  pak 

písmeno  K  značí  člen  Kolektivu  mluvčích,  písmeno  V  znamená  věřící  a 

písmeno D duchovní. Toto pravidlo dodržuji důsledně s výjimkou pana Petra 

Uhla, který si nepřál být kódem označen.

Na základě výše uvedených údajů jsem se pak rozhodla graficky nehodnotit 

a nerozebírat odpovědi na každou jednotlivou otázku v jednom určitém bloku. 

Z došlých dotazníků a  dopisů používám informace,  které  pomáhají  objasnit 

téma diplomové práce, a ty se pak objevují v jejích různých kapitolách.

Má práce  by však  nebyla  úplná  bez  cenných  rad  a  zodpovězení  mnoha 

dílčích dotazů, se kterými mi poradili jak oslovení signatáři Charty, a to i nad 

rámec  dotazníkového  šetření,  tak  někteří  vědečtí  či  církevní  pracovníci.  Z 

oslovených signatářů se jedná o paní Kamilu Bendovou, Františka Bublana, 

Pavla  Hlaváče,  Josefa  Kordíka,  Bohdana  Pivoňku,  Miloše  Rejchrta,  Annu 

Šabatovou a Petra Uhla. Z okruhu mimo signatáře Charty se jedná konkrétně o 

pomoc  Štěpána  Brodského  z  Ústeckého  synodního  seniorátu,  Petra 

Brzobohatého  ze  sekretariátu  Biskupského  ordinátu  Starokatolické  církve, 

pracovnice  sekretariátu  Rady  Církve  bratrské  Jany  Fajfrové,  biskupa 

řeckokatolické církve Ladislava Hučka, vedoucí biskupské kanceláře Jednoty 

bratrské Mgr. Andrey Madudové, dr. Petra Moréeho z Katedry církevních dějin 

na Evangelické teologické fakultě, biskupa apoštolské církve Martina Moldána, 

biskupa Slezské církve evangelické Stanislava Pietaka, ústředního duchovního 

Náboženské  společnosti  českých  unitářů  Rev.  Dr.  Petra  Samojského,  Edity 

Škodové a Dušana Tillingera ze Slovenského evangelického církevního zboru 

a.v.  v  Prahe,  Kateřiny Volkové z  Libri  prohibiti  a  ing.  Jana  Vopaleckého z 

mezisborové rady Křesťanských sborů.

Kromě výše uvedených mi s charakteristikou doby pomohla řada nahodile 

vybraných pamětníků, kteří mezi lety 1970–1993 pobývali v ČSSR. (Vzhledem 

k tématu práce jsem obvykle vybírala osoby věřící).

Na  závěr  této  metodologické  sekce  bych  si  dovolila  učinit  poznámku  k 

jednomu z klíčových slov, které se bude v této práci často objevovat. Jedná se o 

termín „dokument Charty 77“, někdy též jen „dokument“, který užívám pro 
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text,  jehož  identifikace  s  Chartou  jako  společenstvím  a  autentičnost  byla 

stvrzena  právě  úřadujícími  mluvčími.11 Tyto  dokumenty  čerpám  z  Edice 

dokumentů  –  tedy  konkrétně  z:  CÍSAŘOVSKÁ,  Blanka;  PREČAN, Vilém. 

Charta 77. Dokumenty 1977–1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

2007 (dále jako Edice dokumentů).  Samostatná práce se všemi originálními 

verzemi dokumentů mi totiž nebyla v některých institucích, kde jsou uloženy, 

umožněna.

11  „Do roku 1982 mluvčí Charty 77 rozlišovali texty, jež signovali jménem Charty 77 čili za 
Chartu, na číslované dokumenty, prohlášení, sdělení a dopisy. Jako dokumenty byly 
označovány především texty týkající se některé oblasti porušování lidských práv (vzdělání,  
náboženská práva, hospodářská a sociální práva, diskriminace spisovatelů, stav čs.  
zákonodárství apod.), tematické analýzy předkládané k diskuzi, někdy i další texty, jimž 
přikládali zvláštní důležitost. Od roku 1982 bylo zavedeno průběžné číslování textů bez 
ohledu na jejich obsah, adresáta či formu textu, a to od čísla 1/82. Dokumentem Charty 77 
pro účel této práce nelze nazvat to, co bylo podepsáno pouze skupinou některých signatářů 
– prohlášení, sdělení a stanoviska, aniž by je jako dokumenty Charty 77 potvrdili mluvčí.“
In: PREČAN, Vilém. Archeografický úvod aneb Co byly dokumenty Charty 77 a jak je 
uspořádaná a vybavená jejich edice. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 
77. Dokumenty 1977–1989. sv.1 (1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2007, s. XXXI. 
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2.2. Historické pozadí

2.2.1. Československé dějiny po roce 1948

Dne 20. února 1948 podalo dvanáct ministrů různých demokratických stran 

demisi  s očekáváním, že nebude prezidentem Benešem schválena a dojde k 

předčasným  volbám.  Jejich  očekávání  ale  nebylo  naplněno.  Nejenže  byla 

demise do pěti  dnů přijata  a ve vládě tak převládli  na více než čtyřicet  let 

představitelé komunistické strany,  ale zároveň tatáž strana převzala de facto 

veškerou  moc  ve  státě.  Na  území  Československa  tak  nastala  doba  lidově 

demokratického režimu, znamenajícího v praxi absolutní vládu jedné strany a 

období totality.12 „K tomu, aby se člověk dostal do konfliktu s komunistickým 

režimem a stal  se  nepohodlným nebo nevhodným pro určitou  práci,  nebylo  

zapotřebí  vyvíjet  žádnou  zvláštní  aktivitu,  stačilo,  že  nechtěl  podlehnout  

nátlaku..“13

Tzv.  „nepohodlní“  pak  byli  zatýkáni,  vyslýcháni  a  šikanováni  Státní 

bezpečností,  někdy  se  ocitli  v  tzv.  pomocných  technických  praporech  pro 

politicky nespolehlivé brance mezi lety 1950 – 1954. Někteří byli uvrženi do 

táborů nucených prací pro třídní nepřátele či se stali součástí nebo objektem 

nechvalně  známých  politických  procesů  s  více  či  méně  aktivními  odpůrci 

komunistického režimu. Z věřících, které postihl takový osud, uvedu například 

Jana Zahradníčka (odsouzen na 13 let, ve výkonu trestu v letech 1951 – 1960) 

či Václava Renče (odsouzen na 25 let, ve výkonu trestu v letech 1951 – 1962), 

nebo  Josefa  Toufara  usmrceného  v  souvislosti  s  „číhošťským zázrakem“.14 

Podle posledních odhadů bylo těmito politickými procesy mezi lety 1948 – 

12 CUHRA, Jaroslav; ELLINGER Jiří; GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v 
evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha : Litomyšl : Paseka, 2006, s. 173 – 
175.

13 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 29.
14 STŘÍBRNÝ, Jan. Katolická církev v čase dvou totalit. In: České církevní dějiny ve druhé 

polovině 20. století : sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých 
historiků v Hradci Králové ve dnech 10 – 12. září 1999. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury; Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny; Matice 
moravská, 2000, s. 78 – 84.
BALÍK, Stanislav; HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 
studium diplomacie a kultury, 2007, s. 21 – 40.
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1989 postiženo cca 250 tisíc lidí.15

Určitý obrat nastal v tehdejší ČSSR až po XX. sjezdu Komunistické strany 

Sovětského  svazu  v  únoru  1956,  kde  došlo  k  prvnímu zásadnímu otevření 

tématu  politických  procesů.16 V  ČSSR  se  to  odrazilo  v  jistém  uvolnění  v 

politickém i  kulturním životě,  a  to  vše vyvrcholilo  Pražským jarem. Nutno 

podotknout, že k změnám napomohla pravděpodobně i souhra jiných faktorů 

jako  Karibská  krize,  válka  v  Koreji,  válka  v  Izraeli,  neúroda,  přírodní 

katastrofy  a  ekonomické  potíže  Československa  a  s  nimi  spjatá  nutnost 

určitých změn státní politiky.17

Srpen  1968  však  přinesl  změnu.  Předchozí  období  bylo  vystřídáno 

normalizací charakteristickou novými kádrovými prověrkami a souběžně s tím 

i další perzekucí lidí nepohodlných režimu. Cílem státu bylo vytvořit postupně 

uniformní pseudokonzumní společnost, ve které se občané zaobírají jen svými 

problémy, užívají si výdobytků socialistické společnosti (jako třeba návštěvu 

různých  kulturních  představení  se  schválením  režimu,  poslouchání  státem 

povolených zpěváků či  hudebních  uskupení,  sledování  státní  televize,  četbu 

cenzurou prošlé literatury) a především rozhodně nekritizují činnost státního 

aparátu.  Nicméně  v  ČSSR  přesto  žili  i  ti  občané,  kteří  se  s  tímto  stavem 

nesmířili a pro něž se později vžilo označení disidenti.18

Někteří z nich se podíleli na vytváření paralelní nezávislé kultury, ať už ve 

formě  bytových  divadelních  představení,  pořádání  soukromých  koncertů  a 

výstav či psaní samizdatu. Jiní, například Alexandr Dubček, Josef Smrkovský, 

Ludvík Vaculík, František Kriegel, Karel Kaplan, Gertruda Čakrtová, František 

Vodsloň  sepsali  otevřené  osobní  dopisy,  které  adresovali  Federálnímu 

shromáždění,  prezidentovi  a  vedení  komunistické  strany.  Reagovali  na 

porušování  platných  zákonů.  Mimořádný  ohlas  vyvolal  dopis  o  krizovém 

15 TOMEK, Prokop. Počty obětí komunistického režimu v Československu v letech 1948 –
1989 [online]. 2005 [cit. 2010–04–20]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/ 
archiv2008/policie/udv/popraveni/obeti/index.html>.

16 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 29 –
30.

17 CUHRA, Jaroslav; ELLINGER Jiří; GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v 
evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha : Litomyšl : Paseka, 2006, s. 193 –
 231.

18  JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 33 – 
41.
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vztahu společnosti, který v roce 1975 napsal Václav Havel prezidentu Gustavu 

Husákovi.19

Právě  v  roce  1975  se  konala  Konference  o  bezpečnosti  a  spolupráci  v 

Evropě  (KBSE)  v  Helsinkách,  kde  byly  mimo  jiné  přijaty  dva  pakty  – 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a  Mezinárodní pakt o 

hospodářských,  sociálních a kulturních právech  (dále jako helsinské pakty), 

které vstoupily v ČSSR v platnost od 23. března 1976. Proklamují, že každá 

země, která je signovala, musí dbát na dodržování základních lidských práv, 

včetně  práva  na  svobodu  myšlení,  svědomí,  tvorby  a  vyjadřování.20 Dle 

Gordona Skillinga byla pak díky schůzkám KBSE prosazena zásada, že otázky 

lidských práv nejsou jen otázkou jurisdikce jednotlivých zemí (jak zpočátku 

argumentovaly země sovětského bloku), ale předmětem mezinárodního zájmu 

a tématem pro mezinárodní diskusi.21 Právě tohoto faktu a těchto helsinských 

paktů později využila Charta 77.

2.2.2. Církve v ČSR a ČSSR mezi lety 1948 – 1989

Nyní si  připomeneme,  jaké církve a náboženské společnosti  měly státem 

povolenou  činnost  v  Československu  v  období,  které  se  týká  mé  práce. 

Relevantní  a  hodnověrné  údaje  nám nabízí  jistě  sčítání  lidu,  provedené  ve 

„dvacátém století,  po vzniku samostatného československého státu,  kde bylo  

náboženské vyznání zjišťováno při sčítání v letech 1921, 1931, 1950 a 1991.“22 

Pro účel mé práce využívám údajů z let 1950 a 1991. Vypisuji jen církve a 

náboženské  společnosti  udávané  ve  statistikách  nejčastěji,  neboť  statistiky 

obsahují  často  i  pole  jako „jiné  denominace“,  „ostatní  církve  a  náboženské 

19 CUHRA, Jaroslav; ELLINGER Jiří; GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v 
evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha, Litomyšl : Paseka, 2006, s. 262 – 263.

20 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 33 –
41.

21 SKILLING, Gordon H.: Charta v mezinárodních souvislostech. In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
DRÁPALA, Milan, PREČAN, Vilém; VANĆURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po 
dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997,
 s. 317 – 325.

22 Náboženské vyznání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 – 1991. 
[Zpracoval: Odbor statistiky obyvatelstva]. Praha : Český statistický úřad, 1995, s. 5.
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společnosti“,  a  nepodávají  tak  ucelené  informace  o  všech  tehdy  státem 

povolených církví.

Náboženské vyznání 1950 1991
Bez vyznání 519 962 4 112 864

Římskokatolická církev 6 792 046 4 021 385

Řeckokatolická církev 32 862 7 030

Pravoslavná církev 50 365 19 354

Československá církev husitská 946 813 178 036

Slezská církev evangelická 57 741 33 130

Českobratrská církev evangelická 401 729 203 996

Slovenská evangelická církev 57 741 3 591

Židovské vyznání 8 038 1 292

Jiné 9 962 53 964

Nezjištěno 22 889 1 665 617

Celkem 8 896 133 10 302 215

Další  údaje  o  náboženském  životě,  zejména  o  tom  praktickém  si 

zaznamenávali církevní, okresní či oblastní tajemníci SÚC (a později SPVC), 

aby tak mohli sledovat své úspěchy a neúspěchy.23 Je ovšem otázka, do jaké 

míry jsou tyto údaje relevantní, nebo dobově poplatné.24

Pro lepší  představu o stavu religiozity v ČSSR v období,  kterým se zde 

zabývám,  uvedu  údaje  z  knihy  od  Pavla  Černého  Církve  a  náboženské 

společnosti v ČSSR25 (viz níže). Ta byla sepsaná v roce 1983 a domnívám se, že 

její údaje jsou vzhledem k tématu mé práce příhodné. Údaje o tom, že činnost 

těchto církví byla v Československu skutečně státem povolena, přinášejí pak i 

23 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 10.

24 Údaje jsou uloženy v různých fondech v Národním archivu. Vzhledem k otázce 
relevantnosti, dobové poplatnosti a časovému omezení pro tvorbu práce, jsem je 
nevyhledávala.

25 ČERNÝ, Pavel. Církve a náboženské společnosti v ČSSR. Praha : Horizont, 1985.
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zdroje typu Data registrace církví v ČSFR či ČR.26

Římskokatolická církev (ŘKC)

ŘKC byla dle Pavla Černého nejvlivnějším a nejpočetnějším směrem. Mezi 

její věřící patřilo celkem dvě třetiny věřících z ČSSR, v rámci ČSR měla 1920, 

v rámci SSR 1175 duchovních.27

Církev československá husitská (CČSH)

počet věřících 490 000, počet duchovních 293.

Slovenská evangelická církev a. v. (SECAV)

(převážně Slovensko), počet věřících 400 000, počet duchovních 266.

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

počet věřících 220 000, počet duchovních 276.

Řeckokatolická církev (ŘC)

počet věřících 200 000, počet duchovních 164.

Reformovaná křesťanská církev (RKC)

působnost hlavně SSR, počet věřících 110 000, počet kazatelů 133.

Pravoslavná církev (PC)

počet věřících 89 773, počet duchovních 35 (ČSR) a 75 (SSR).

26 HLAVÁČ, Jan. Seznam církví, jejichž působení na území České republiky je povoleno  
registrací ministerstva vnitra ČR [online]. 2009 [cit. 2010– 04–20]. Dostupné z WWW: 
<http://www.cpp4u.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=124:1seznam – 
cirkvi – jejich – psobeni – na – uzemi – eske – republiky – je – povoleno – registraci – 
ministerstva – vnitra – r&catid=40:nabozenstvi&Itemid=60>.

27  Dle Jaroslava Cuhry se v roce 1977 ke křesťanským církvím podle Sekretariátu pro věci 
církevní hlásilo z patnáctimilionové populace přibližně 7 718 000 občanů Československa, 
z toho okolo 6 milionů k církvi katolické. In: CUHRA, Jaroslav. Katolická církev přelomu 
80. let v diplomových pracích příslušníků StB. Krátká analýza a Edice dokumentů. In: 
Securitas Imperii. Praha : Ministerstvo vnitra, 1999, s. 6.
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Slezská církev evangelická a. v. (SLECAV)

počet věřící 40 936, počet duchovních 20.

Církev Adventistů sedmého dne (CASD)

počet věřících 12 000, počet duchovních 75 (ČSR) a 10 (SSR).

Církev Bratrská (CB)

počet věřících 10 500; počet duchovních 36 (ČSR), 5 (SSR).

Bratrská jednota baptistů (BJB)

počet věřících 7000, počet duchovních 29 (ČSR) a 11 (SSR).

Jednota bratrská (JB)

počet věřících 5 700, počet kazatelů 23.

Evangelická církev metodistická (ECM)

počet věřících 4500, počet duchovních 22.

Židovské náboženské společnosti (RŽNO, ÚZ ŽNO)

počet věřících 2500 (ČSR) a 2000 (SSR), počet duchovních 8.

Křesťanské sbory (KřS)

počet věřících 3200, počet duchovních 13.

Starokatolická církev (StC)

jen ČSR, počet věřících 2500, počet duchovních 6.

Náboženská společnost československých unitářů (NSČSU)

jen ČSR, počet věřících 2200, počet duchovních 7.

Novoapoštolská církev (NC)

jen ČSR, počet věřících 150, 1 duchovní.
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Závěrem učiním  poznámku  k  tomu,  jak  stát  tyto  církve  ve  zkoumaném 

období hodnotil.  Z různých studií28 vyplývá,  že za nejvíce reakční církve či 

náboženské společnosti pokládal stát zejména ŘKC a ČCE. To bylo dáno u 

ŘKC pravděpodobně počtem věřících, celkovou mezinárodní velikostí církve, 

nadnárodním vedením z ciziny a tím, že církev alespoň částečně kladla odpor 

(podzemní  církev,  neochota  jmenovat  biskupy,  samizdat).  U  ČCE bylo  dle 

Jaroslava  Cuhry  stěžejní  zejména  její  specifické  uspořádání  sborů29 a  pak 

obrodný proces uvnitř církve z konce 50. let  nazvaný „Nová orientace“, jejíž 

představitelé  otevřeně  kritizovali  mnohé  protiprávní  a  nesmyslné  zákroky 

SPVC.30 D43 mi k tomuto podal následující vysvětlení:  „Tato církev (ČCE) 

pociťovala  nebo  pociťuje  stále  sociálně-politickou  odpovědnost  za  vývoj  v  

zemi. Možná, že to pochází z dob, kdy jsme poslouchali pana profesora Josefa  

Lukla Hromádku. Vždycky vedl nás bohoslovce k tomu, že musíme mít vztah ke  

společnosti a že i v té komunistické společnosti musíme dbát na to, abychom 

byli slyšet i  vidět.  A že máme právě této společnosti i přes její ateismus co  

povědět. V menších církvích to byla otázka spíš soukromá. Těm šlo spíš, nebo  

jde dodnes o to, aby bylo vše v osobní rovině v pořádku. To je osobní duchovní  

záchrana ve víře, aby byl člověk spasen a aby to své spasení konal. Nezáleží na  

tom,  v  jakém režimu.  Nedostávají  se  do  rozporu  se  státem.  Tam nebyla  ta  

angažovanost  pro tu  oblast  státu a společnosti.“31 Tato fakta  jsou nesmírně 

zajímavá i ve světle toho, že mezi čelní signatáře Charty 77 patřili z věřících 

hlavně duchovní a laici z ČCE a ŘKC.32

28 Např.: DINUŠ, Petr. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB.  
Praha : Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, 2004.
CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1999. 
Nebo: ČERNÝ, Pavel. Církve a náboženské společnosti v ČSSR. Praha : Horizont, 1985.

29 Je totiž nositelkou presbyterií tradice, její synodní rada volena duchovními i laiky. Hlavní 
směr vývoje udává synod (opět duchovní i laici), který zasedá zhruba jednou za dva roky.

30 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 46.

31 Dotazníkové šetření. D43.
32 Edice dokumentů.
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2.2.3. Exkurz do církevních dějin mezi lety 1948 – 1989

Chceme-li lépe pochopit dějiny církví v ČSSR, musíme se nejdříve zamyslet 

nad zásadními opatřeními ze strany státu, která se jich dotýkala. Od roku 1948 

začala  veškerá  činnost  církví  postupně  podléhat  státnímu dozoru,  který  byl 

zaveden  tzv.  církevními  zákony  a  řadou  výnosů  Státního  úřadu  pro  věci 

církevní (SÚC) a později Sekretariátu pro věci církevní (SPVC).33

 Dle Jaroslava Hrdličky dopadla první administrativní opatření na církve a 

duchovní v souvislosti s přijetím zákona č.231/1948 Sb. na ochranu republiky, 

na jehož základě byli pak laici a duchovní obžalováváni z trestných činů jako 

velezrada, pobuřování, zneužití úřadu duchovního a podobně.34 Významný pak 

byl pro církve a náboženské společnosti zvláště Výnos ministerstva vnitra z 9.  

května  1949 o  povinnosti  hlášení  všech  schůzí,  bohoslužeb  a  shromáždění, 

kterým si stát získal potřebný přehled o dění v církvích. Život církví obzvláště 

paralyzovaly  tzv.  církevní  zákony z  roku  1949  –  zákon  č.  217/1949  Sb.  o 

zřízení  Státního  úřadu  pro  věci  církevní  a  zákon  č.  218/1949  Sb.  o 

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.35 Druhý 

zmíněný obsahuje §7, který jasně stanovuje podmínky působení a ustanovení 

duchovních, které je vázáno na souhlas státu. „Duchovenskou (kazatelskou a 

podobně) činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vyvíjet jen  

osoby,  které  mají  k  tomu  státní  souhlas  a  které  vykonají  slib.  Znění  slibu 

stanoví  stát.  2.  Každé  ustanovení  (volba,  jmenování)  těchto  osob  vyžaduje 

předchozí  souhlas  státu.“36 Zejména  tento  paragraf  výrazně  omezil 

33 SÚC bylo zrušeno roku 1956, jeho pravomoci přešly na Ministerstvo školství a kultury, 
respektive Sekretariát pro věci církevní při ministerstvu SPVC. V jeho vedení se vystřídali 
Václav Molkup, Karel Hrůza, Erika Kadlecová, Karel Hrůza.
BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 
studium diplomacie a kultury, 2007. s. 20 – 36.

34 HRDLIČKA, Jaroslav. Církev československá husitská v období komunistické totality. In: 
90 let Církve československé husitské – sborník. [Tomáš Butta...et al]. Praha : Církev 
československá husitská ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH, 2010, s. 98.

35 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 46.
PIŠKULA, Jan. Dějiny církve Adventistů sedmého dne v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 
Praha : Advent – Orion, 2009, s. 100 – 102.
JINDRA, Martin. Církev československá (husitská) v období komunistické totality. In: 90 
let Církve československé husitské sborník. [Tomáš Butta...et al]. Praha : Církev 
československá husitská ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH, 2010, s. 98.

36 Nové církevní zákony. SÚC, Praha 1949, s. 56.
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samostatnou činnost  a  rozhodování  v  církvích.  Státní  souhlas  totiž  obvykle 

nebýval udílen a ponechán těm, kdo byli  v církvi aktivní, což znamenalo v 

komunistické terminologii tzv. reakční osoby.37

Na tyto zákony pak navazovala vládní nařízení o bohosloveckých fakultách 

z 19. července 1950; výnosy SÚC o dozoru církevních tajemníků a inspektorů 

nad  vyučováním náboženství  ze  září  1950  a  o  vydávání  pastýřských  listů, 

oběžníků, instrukcí a pastoračních listů a jiných projevů z 25. června 1952.38 To 

znamenalo,  že  pod  dozorem  státu  se  ocitlo  vyučování  na  teologických 

fakultách,  byla  omezena  výuka  náboženství  a  vydávání  jakýchkoliv  výše 

zmíněných  textů  církevními  představiteli  prošlo  státní  cenzurou.  „O 

uplatňování zákonných norem se později staral Sekretariát pro věci církevní 

ministerstva  kultury  a  informací  (SPVC),  na  Slovensku  doplněný  ještě  

Sekretariátem pro věci církevní Pověřenectva SNR pro kulturu. Pod to spadali  

okresní  a  krajští  církevní  tajemníci  působící  při  národních  výborech,  kteří  

zajišťovali  praktické  naplnění  záměrů  církevní  politiky.“39 Tito  úředníci 

samozřejmě  nebyli  voleni  z  řad  věřících  či  věřícími.  Spíše  samotnému 

fungování církví škodili, než ho podporovali.

Vrcholní představitelé církví na téma komunismus samozřejmě reagovali. V 

rámci římskokatolické církve se mu věnovala díla několika papežů. Např. už v 

roce  1937  Pius  XI.  stál  u  zrodu  encykliky Divini  Redemptoris,  která  se 

zaměřuje na tzv. bezbožecký komunismus. Z pontifikátu Pia XII. pak pochází 

Dekret sv. Oficia z 1. 7. 1949 (který v podstatě zakazuje vstupovat věřícím do 

komunistických stran nebo je podporovat); a pak Normy Kongregace Sv. Oficia  

z  2.  8.  1949,  jimiž  se  odstraňují  pochybnosti  o  těch,  kteří  vstoupili  do 

komunistických stran, nebo podporují jejich činnost. Zde se pojednává tedy o 

těch, kteří musí např. z donucení prodávat komunistickou literaturu, či žijí ve 

svazku  s  komunistou,  popř.  se  zde  hovoří  o  „posílání  dětí  do  některých 

komunistických zařízení“.40

37 Pamětníci.
38 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 46.
PIŠKULA, Jan. Dějiny církve Adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Praha: Advent – Orion, 2009, s. 100 – 104.

39 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 10.

40 HRDINA, Ignác Antonín. Kanonické právo na téma komunismus. In: FIALA, Petr; 
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Nyní  se  soustřeďme  na  to,  co  znamenalo  uplatňování  výše  uvedených 

zákonů  v  praxi  a  jaký  byl  jejich  dopad  na  dějiny  církví.  Ve  studiích 

zabývajících se dějinami církví  nalezneme následující  shodu: „V nejbližších 

měsících po uchopení moci se komunistická garnitura soustředila v církevně-

politickém sektoru na římskokatolickou církev.“41 „Katolickou církev pro její  

vliv mezi poměrně velkou částí obyvatelstva a univerzální rozměr s centrem v 

zahraničí považovali komunisté za velkou překážku k ovládnutí společnosti a 

označili  ji  proto za velkého protivníka a v prvních letech za nepřítele  číslo  

jedna.“42 Velmi brzy po únoru 1948 tedy došlo k zrušení římskokatolických 

mužských  řádů  a  internaci  řeholníků,  řeholnic43 a  biskupů,  což  bylo 

následováno monstrprocesy s řadou výrazných představitelů církve v 50. letech 

(např. případ Machalka a spol.). Kněží této církve se pak měli mezi lety 1951 

až 1968 stát členy kolaborantského kněžského hnutí, což nebylo nic jiného než 

Mírové  hnutí  katolického  duchovenstva  (MHKD)  v  čele  s  ministrem 

zdravotnictví a lidovcem Josefem Plojharem.44

Římskokatolická církev se stejně jako jiné musela vyrovnat s omezeními ve 

výuce  náboženství,  vydávání  církevní  literatury a  udělováním a  odnímáním 

státního  souhlasu  k  výkonu  duchovenské  činnosti,  závisejícího  na  libovůli 

státních  úředníků  (viz  výše).45 Zástupci  téměř  každé  církve  čelili  řadě 

absurdních obvinění, např. vedení Bratrské jednoty baptistů bylo obviněno z 

toho: „že  je  organizátorem  špionážní  sítě  ve  prospěch  imperialistických  

mocností. Dále, že se zúčastnilo rozvratné činnosti, že prostřednictvím zrádce 

BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 
Praha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, s. 120 – 122.

41 PIŠKULA, Jan. Dějiny církve Adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Praha: Advent – Orion, 2009, s. 92.

42 STŘÍBRNÝ, Jan. Katolická církev v čase dvou totalit. In: České církevní dějiny ve druhé 
polovině 20. století : sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých 
historiků v Hradci Králové ve dnech 10 – 12. září 1999. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury; Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny; Matice 
moravská, 2000, s. 84.

43 Dne 13 a 27. dubna 1950 došlo k zlikvidování většiny mužských a ženských klášterů v celé 
zemi, řeholníci a řeholnice násilně koncentrováni v pracovních táborech s krutým 
vězeňským režimem. Představení a aktivnější členové byli v mnoha případech odsouzeni k 
vysokým trestům odnětí svobody až na 25 let.
In: VLČEK, Vojtěch. Ženské řehole za komunismu 1948 – 1989. Olomouc : Matice 
Cyrilometodějská, 2003. 

44 BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 
studium diplomacie a kultury, 2007. s. 30 – 50.

45 Ibidem.

23



Renftla předalo americkému agentovi zařízení pro zjišťování polohy letadel v  

noci,  že  se  aktivně  podílelo  na  plánech  světové  reakce  „znemožnit  

budovatelské  úsilí  lidu.“46 Z dalších  podobných absurdit  byly obžalovány i 

církve jiné či jejich věřící. Pozice některých církví a náboženských společností 

byly  i  horší.  Činnost  některých  církví  režim zakázal.  Připomeňme si  např. 

likvidaci řeckokatolické církve, zákaz veřejné činnosti Křesťanských sborů a 

Církve adventistů sedmého dne.47 Stát též od konce 40. let začal nepřátelsky 

vystupovat proti židovským občanům, zvláště proti sionistům. Prvním otevřeně 

antisemitským a antisionistickým vystoupením v komunistických zemích byl 

proces s Rudolfem Slánským.48

 Plně  v  souladu  s  tehdejšími  intencemi  státu  vytvořit  zde  rovnostářskou 

materialistickou  bezvěreckou  společnost  byly  provozovány  i  jiné  praktiky 

režimu:  „Režim  též  přetvářel  rituály,  při  kterých  kladl  důraz  na  husitskou,  

obrozeneckou,  liberálně  –  pokrokovou  tradici.  Církev  proto  postupně  

postrádala důvěryhodnost jako zastaralá, zpátečnická instituce, nestarající se  

o budování světa. Komunisté navázali na umně protikatolické tendence v české  

společnosti v předválečném období.“49 Z výše uvedeného je patrno, že stát se 

snažil jednak paralyzovat svobodné fungování církví a zároveň, pokud si byl 

vědom jistých společenských předsudků, tak je chtěl zdiskreditovat v nejvyšší 

možné míře.

Jiří Stříbrný uvádí: „Několik změn pak ve vztahu církve a státu nastalo v  

souvislosti  s ústavou z  roku  1960,  kdy  se  stát  soustředil  na  ideový  zápas  s  

náboženskými přežitky, na šíření a propagaci ateismu.“50 K období celkového 

uvolňování jistě napomohly i mnou výše uvedené faktory.

Toto období bylo věřícími a duchovními využito k vzniku nových aktivit či 

46 BISTRANIN, Jan: Vztah českých baptistů a státu [online]. 19.12.2007 [cit. 2010–04–20]. 
Dostupné z WWW: <http://www.baptismus.estranky.cz/clanky/historie/vztah – ceskych – 
baptistu – a – statu – _j_bistranin_>.

47 PIŠKULA, Jan. Dějiny církve Adventistů sedmého dne v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 
Praha : Advent – Orion, 2009, s. 150 – 170.

48 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha : Sefer, 2001, s. 353.
49 BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 

studium diplomacie a kultury, 2007, s. 9 – 10.
50 STŘÍBRNÝ, Jan. Katolická církev v čase totalit. In: České církevní dějiny ve druhé 

polovině 20. století : sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých 
historiků v Hradci Králové ve dnech 10 – 12. září 1999. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury: Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny: Matice 
moravská, 2000, s. 84.
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k navazování kontaktů. Na přelomu 50. a 60. let se tak formuje hnutí „Nová 

orientace“  v  rámci  ČCE.51 V  CČSH  došlo  k  obdobnému  procesu  –  k 

zformování  jakési  paralelního  neformálního  společenství  okolo  Václava 

Mikuleckého.52 Počátkem 60. let také vznikl v Praze v Jirchářích ekumenický 

seminář,  kterého  se  účastnili  příslušníci  různých  církví,  např.  katolík  Jiří 

Němec,  evangelíci  Jan  Šimsa,  Ladislav  Hejdánek,  Jakub  Schwarz  Trojan, 

Amadeo  Molnár  či  husita  Zdeněk  Trtík.  Na  programu  zde  byly  modlitby, 

přednášky, diskuze (např. i o přijetí koncilu konaného mezi lety 1962–1965). 

Do budoucna se jeho pořádání ukázalo být důležitým východiskem pro osobní 

spolupráci mladých humanitních intelektuálů.53

Pražské jaro znamenalo pro církve oživení. Ve vedení Sekretariátu pro věci 

církevní  nastaly  personální  změny.  Jeho  noví  členové  se  začali  opatrně 

vyslovovat  pro  jisté  inovace.  Byla  obnovena  řeckokatolická  církev,  místo 

Mírového hnutí katolického duchovenstva vzniklo Dílo koncilové obnovy, v 

kterém se kromě kleriků objevili i laici.54 Smířlivější postoj začal stát zaujímat i 

k řeholím. Generální prokuratura vydala  prohlášení,  které tvrdí:  „že řády a 

kongregace  existující  před  vznikem  zákona  218/1949  Sb.  nebyly  zrušeny  

žádným zákonem, existují právně dále a není překážky, aby v mezích platného  

právního řádu řádový život obnovily anebo v něm pokračovaly.“55 To mohlo 

51 Představitelé byli inspirátoři dialogu mezi marxismem a křesťanstvím a zároveň klíčové 
postavy ekumenického dialogu mezi jednotlivými křesťanskými církvemi, zvláště s 
katolíky. Za nejaktivnější a nejreakčnější byli státem považováni Jakub Trojan, Alfréd 
Kocáb a Jan Šimsa. Z počátku Nová Orientace kritizovala přizpůsobování názorů církve 
státu, pak kritizovala vedení ČCE a seniora. Podrobněji In:DINUŠ, Petr. Českobratrská 
církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha : Úřad dokumentace vyšetřování 
zločinů komunismu, 2004, s. 12.

52 Společenství se scházelo na farách; tvořili ho např. faráři Miroslav Čepelka, Jindřich 
Hanuš, Milan Krchňák, Václav Mikulecký, Stanislav Pelda, Josef Špak, Miloš Zemen (s 
manželkami); dále farářky Naděžda Kučerová, Marta Jurková a Zdena Šubertová ; v 
neposlední řadě laici. Podrobněji In: JINDRA, Martin: Církev československá husitská v 
období komunistické totality. In :90 let Církve československé husitské – sborník. [Tomáš 
Butta...et al]. Praha : Církev československá husitská ve spolupráci s Náboženskou obcí 
CČSH, 2010, s. 98 – 99.

53 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 29 – 
30.
BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 
studium diplomacie a kultury, 2007, s. 9 – 12.

54 STŘÍBRNÝ, Jan. Katolická církev v čase totalit. In:České církevní dějiny ve druhé 
polovině 20. století : sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých 
historiků v Hradci Králové ve dnech 10 – 12. září 1999. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury : Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny: Matice 
moravská, 2000, s. 85.

55 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
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významně napomoci k obnovení a reálnému fungování jednotlivých řádů.

Nicméně  toto  období  netrvalo  dlouho  a  po  roce  1968  došlo  k  dalším 

změnám k horšímu. Jiří Stříbrný k tomuto uvádí: „Perzekuce vůči církvím sice  

nebyla silná jako v 50. letech, ale režim pečlivě sledoval svobodný režim církve  

a její veřejné aktivity byly důsledně kontrolovány.“56 Stát sice oficiálně činnost 

církví do jisté míry toleroval, neproběhly nové monstrprocesy, nebyly vydány 

nové drakonické  zákony (avšak vyhlášky ano);  cílem státního  aparátu  však 

rozhodně nebyla podpora a rozkvět církví (viz níže). Souhrnně by se dalo o 

dějinách  církví  v  tehdejší  ČSSR  mezi  lety  1977  až  1989  stejně  jako  o 

předešlých  říci,  že  byly  sledované  a  perzekvované.  Církve  nebyly  opět 

považovány  za  rovnocenného  partnera  státu,  ten  se  ani  nesnažil  vyvolat 

takovýto dojem. Spíše jen milostivě povoloval umožnění tupé a pasivní „účasti 

na kultu“ za předem daných podmínek.57

 Zajištění tohoto stavu se státní moci podařilo dosáhnout poměrně rychle – 

dle slov Jaroslava Cuhry. K tomuto tématu uvádí:  „S nekatolickými církvemi 

byl  stát  koncem  roku  1970  spokojen,  s  výjimkou  starokatolického  biskupa 

Podoláka,  RŽNO (tu  stát  pečlivě  kontroloval)  a  ČCE,  kde  se  státní  aparát  

snažil o opětovné vyvolání roztržky mezi tzv. realisty a nesmiřitelnými zastánci  

lidských  práv,  které  zatkl  v  roce  1972),  dále  zmanipulovat  volby  synodu, 

vyžadovat neúspěšně revizi dosavadních postojů ČCE.“58 Z toho vyplývá, že za 

„nejreakčnější  elementy“  stát  považoval  ŘKC  a  ČCE,  částečně  RŽNO  (a 

starokatolíky).  Právě na ně tedy obrátil  svou pozornost,  proti  nim se snažil 

podnikat řadu kroků.

Od 22. května 1970 byla veškerá jiná než bohoslužebná činnost duchovních 

v podstatě nepovolená.59 Do čela SPVC se navrátila staronová garnitura v čele 

s Karlem Hrůzou. Biskupové a církevní představitelé byli  nuceni předkládat 

soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 67.
56 STŘÍBRNÝ, Jan. Katolická církev v čase totalit. In: České církevní dějiny ve druhé 

polovině 20. století : Sborník příspěvků ze sekce církevních dějiny a na VIII. Sjezdu českých  
historiků v Hradci Králové ve dnech 10 – 12. září 1999. BRNO: Sýkora, 1999, s. 86.

57 CUHRA, Jaroslav. Katolická církev a odpor vůči „normalizačnímu režimu“. In: Opozice a 
odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968– 1989. Praha : Dokořán, 2005, 
s. 69 – 76.

58 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 48 – 49.

59  Ibidem, s. 42.
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svá prohlášení a pastýřské listy k předběžné kontrole státním orgánům.60 Řada 

biskupských stolců zůstala na dlouhou dobu neobsazena. Příjímání řeholnic do 

řádů se omezilo k 31. březnu 1971. Řada řeholnic, co složila slib mezi lety 

1969 – 1971, musela řeholi opustit. Mužské řády se staly tzv. ilegální součástí 

církve. Členy přijímat rozhodně nesměly a musely rozpustit vzniklé komunity 

na farách a misijních místech.61 Některé programy Díla koncilové obdoby byly 

znovu zpřetrhány, namísto Mírového hnutí katolického duchovenstva bylo roku 

1970 vytvořeno Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris (SKD PiT), 

do něhož v prvních letech jeho existence vstoupila v českých zemích přibližně 

třetina kněží (726) a na Slovensku jedna čtvrtina (350).62 Tyto uvedené postihy 

se  samozřejmě  netýkaly  jen  ŘKC.  Všem  církvím  byla  společná  např. 

problematika  udělování  státního  souhlasu,  ztížené  podmínky  pro  výuku 

náboženství,  opětovné  potíže  s  církevně  laděným  necenzurovaným  tiskem; 

výuka na teologických fakultách byla pod dozorem státu.63

Zvýšená  perzekuce  se  nevyhnula  ani  laikům.  Obyvatelé  ČSSR  se  též 

potýkali s potížemi při hledání zaměstnání nebo při vzdělávání pro víru svou či 

víru  svých  bližních.  Ten,  kdo označil  sebe  nebo svého  blízkého  rodinného 

příslušníka  za  věřícího,  měl  sníženou možnost  přijetí  na  vysokou  školu  či 

gymnázium, popřípadě získat místo ve státní správě nebo se stát učitelem. Z 

uvedeného  jasně  vyplývá,  že  stát  byl  ochoten  církvi  povolit  maximálně 

svobodu kultu, ale i tu značně omezoval.64

Taktéž StB se aktivně a  se  silou zapojila  do boje proti  „zpátečnickým a 

reakčním seskupením“. Pro ilustraci uvádím následující fakta:  „Na boj proti  

věřícím a sektám se vyhradila celá část  StB. Od 30. června 1974 byla k 1.  

červenci 1974 zřízena Správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli  

(II. správa FMV) a Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X.  

60 UHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 42.

61 Ibidem, s. 70.
62 BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 

studium diplomacie a kultury, 2007, s.127 – 149.
63 CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969 – 72. Praha : Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR, 1999, s. 30 – 70.
DINUŠ, Petr. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha : 
Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, 2004, s. 8 – 21.

64 Pamětníci.
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správa FMV), které řídil první náměstek ministra vnitra. Problematika církví 

spadala organizačně pod 5. odbor X. správy – FMV (náčelník Albín Kožuch, 

od  r.  83  kpt.  Josef  Čečelský).  Problematika  nekatolických  církví,  sekt  a 

náboženských společností pak spadala pod 2. oddělení téhož odboru, na úrovni  

krajů to pak byly dva kontrarozvědné odbory.“65 Vůči církvím StB podnikla 

celou řadu akcí, jako např. KNĚZ (proti Josefu Dolistovi), akci SENIOR (proti 

Miloši Rejchrtovi), akci NOVÁ ORIENTACE (vůči členům Nové orientace v 

rámci  ČCE)  atd.66 Z  toho jednoznačně  vyplývá,  že  církve  a  jejich  aktivity, 

případně aktivity věřících byly důsledně monitorovány a pokud stát mohl, tak 

„nežádoucí a reakční činnost“ těchto uskupení ovlivňoval a narušoval v míře 

co nejvyšší.

Dle Petra Dinuše StB formálně prováděla operativní rozpracování ČCE na 

základě politických trestných činů – rozvracení republiky (§98),  pobuřování 

(§100), zneužívání náboženské funkce (§101), poškozován zájmů republiky v 

cizině  (§112)  a  maření  dozoru  nad  církvemi  a  náboženskými  společnostmi 

(§178).67 I  když  zatím  neexistují  obdobně  publikované  studie  o  ostatních 

církvích  v  ČSSR,  můžeme se  na  základě  některých  dokumentů  Charty 77, 

sděleních VONSu, vyšetřovacích protokolů či knih o historii ŘKC domnívat, 

že u ostatních církví bylo rozpracování obdobné. Z výše uvedených textů totiž 

vyplývá, že duchovní i laici byli postihováni nejčastěji za tvorbu či vlastnictví 

náboženské literatury vydané bez státního schválení; tedy např. samizdatové či 

v  exilu68 vzniklé  literatury;69 za  účast  nebo  pořádání  tzv.  tajných  mší,  za 

65 DINUŠ, Petr. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha : 
Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, 2004, s. 20 – 21.

66 Boj proti církvím a sektám: pohled z centrály StB – Nástin agenturně – operativní činnosti 
9. odboru hlavní správy kontrarozvědky SNB v roce 1989, In: FIALA, Petr; HANUŠ, Jiří : 
Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Centrum pro studium demokracie a 
kultury, Brno 2001, s. 127 – 141.

67 DINUŠ, Peter. DINUŠ, Petr. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování 
StB. Praha : Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, 2004, s. 22.

68 Existovala exilová centra, některá činná už od 50. let, která pomáhala činnosti církví v 
ČSSR Radio Vatikán, Svobodná Evropa, různé nakladatelské instituce – Křesťanská 
akademie Řím, Arkýř a Opus Bonum v Mnichově, Index v Kolíně nad Rýnem, Konfrontace 
v Curychu, Collegium Carolinum v Mnichově.

69 Ze samizdatových periodik s církevní tématikou jmenuji např.: Informace o církvi,  
Náboženstvo a súčasnost; Orientace; Teologický sborník, Teologické texty, jihočeské  
Vzkříšení, dominikánské Ursula, salesiánské Čtení do krosny, Křesťanské obzory, Velehrad,  
Samizdat, (Pražské) Komunikace. Více informací viz: POSSET, Johanna. Česká 
samizdatová periodika 1968 – 1989. Brno : Továrna na sítotisk: Společnost pro reklamu a 
tisk R & T, 1993.
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společnou modlitbu či hovory o víře, za konání tajných exercicií či duchovních 

cvičení. Cokoli z tohoto pak bylo u soudů nazýváno právě jako obžalování z 

trestného  činu  maření  dozoru  nad  církvemi  a  náboženskými  společnostmi 

(§178).70

Přesto  církve  ve  své  činnosti  nepolevovaly,  ba  naopak,  řada  z  nich 

vybudovala svoji „paralelní polis“. Připomeňme si např. “Společenství Fatima” 

na Slovensku okolo biskupa Korce, dále projekty salesiánů jako „chaloupky“ či 

“Malou  teologii”71 nebo  pořádání  různých  vzdělávacích  kurzů,  jako  kupř. 

Hejdánkovu bytovou univerzitu.  Poměrně klíčovým momentem pro věřící  v 

ČSSR se může pak jevit zvolení Karola Wojtyly,  známého pod jménem Jan 

Pavel II., na post papeže roku 1978. Ten proslul svou nekompromisní východní 

politikou  a  silně  ovlivnil  nejen  vrcholného  představitele  ŘKC  v 

Československu, ale i jistě mnoho řadových věřících. Jan Pavel II. vydal roku 

1982  dekret  Quidam  episcopi,  který  nepřímo  zakazuje  prorežimní  kněžské 

sdružení  SKD PiT.  Ve  stejném roce  kardinál  Tomášek  napsal  v  obdobném 

duchu dva dopisy, kterými toto sdružení vyzve k ukončení činnosti a odebírá 

schválení jeho „tiskovému orgánu“, tedy Katolickým novinám.72

Již v této době se scházela řada budoucích signatářů Charty.  „Již během 

studií (1971–76) jsme spolu s některými spolužáky, ale také s lidmi, kteří měli  

podobné  zájmy,  vytvořili  neformální  skupinu,  která  se  věnovala  teologii  

hlouběji a moderněji, než byla tato věda přednášena na fakultě. Projevilo se to  

zájmem o zahraniční literaturu, která nebyla vůbec dostupná. Tak to jsme řešili  

výjezdy  do  Polska,  kde  jsme nakupovali  knihy  od  H.  Kinga,  Y.  Congara a  

dalších, které jsme buď překládali,  nebo jenom studovali.  Tyto výjezdy byly  

pravděpodobně  monitorovány  Státní  bezpečností,  neboť  jednou  jsme  byli  

všichni  podrobeni  osobní  prohlídce,  a  to  i  když  každý  z nás  seděl  v jiném 

vagóně a přistupoval v jiné stanici. Dalším takovým počinem byly semináře,  

nejčastěji v bytě Ivana Medka, kdy přednášejícími byli prof. Hejdánek, nebo  

70 Viz: Edice dokumentů.
Pamětníci.

71 CUHRA, Katolická církev a odpor vůči „normalizačnímu režimu“. In: Opozice a odpor 
proti komunistickému režimu v Československu 1968 – 1989. Praha : Dokořán, 2005, s. 67 – 
78.

72 BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 
studium diplomacie a kultury, 2007.
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Bonaventura Bouše. Ostatně Bouše měl v té době krátkodobý státní souhlas a 

sloužil v Záběhlicích, jeho bohoslužby jsme rádi navštěvovali. Byly to takové  

na první pohled ekumenické bohoslužby, i návštěvníci byli z různých církví, ale  

ve skutečnosti to byly katolické bohoslužby přibližující se prvotní církvi. Sloužil  

v civilu, podával pod obojí, zavedl společné vyznání viny a všechno bylo takové  

opravdové. Na všechna jména svých známých a spolužáků si již nevzpomenu,  

uvedu pouze Václava Malého, Ivana Medka, Zdeňka Kratochvíla, Karla Sádla 

a  evangelíka  Jana  Litomiského.  U  Jana  Litomiského,  který  měl  dům  ve  

Vyskytné na Pelhřimovsku, bylo další středisko na konání různých setkání a 

seminářů.  Tato  setkání  měla  skutečně  ekumenický  charakter,  a  to  jak  před 

Chartou, tak i po ní. Častými návštěvníky byli Jiří Němec, Jirous, zvaný Magor,  

ale také sousední evangeličtí faráři Jana a Pavel Kašparovi.“73

Dalším důležitým mezníkem pro věřící a církev jako takovou, nebo-li jakási 

předzvěst  zakončení  nesvobody,  byla  celonárodní  pouť  na  Velehrad  v  roce 

1985.  Neméně  důležité  bylo  vyhlášení  Desetiletí  duchovní  obnovy  29. 

listopadu 1987, vyzývající k vnitřnímu obrácení a charakteristické zaměřením 

se na světce, který vynikal v určité ctnosti.74 Svou roli sehrály i katolické poutě 

konané  v  80.  letech  převážně  na  Slovensku v  místech  jako  Šašín,  Levoča, 

Gaboltov. Známé se staly i demonstrace, jako ta na Hviezdoslavově náměstí,75 

které de facto ukázaly, že se věřící už nemají strach shromáždit a nebojí se tak 

útlaku ze  strany státního  aparátu.  Významný byl  i  fakt,  že  petici  z  r.  1988 

Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR podepsalo více než 

půl miliónů věřících, ale i nevěřících občanů (viz níže). Éra nesvobody církví 

73 Dotazníkové šetření. D9.
74 1988 – Anežka Česká – Služba životu

1989 – Klement Maria Hofbauer a Jan Nepomuk Neumann – Víra v moderním životě
1990 – Norbert a Jan Sarkander – Posvěcování života a harmonický životní styl
1991 – Zdislava – Rodinný životopis
1992 – Ludmila – Výchova a vzdělání, předávání tradice a rozhovor generací
1993 – Jan Nepomucký – Pravda a spravedlnost v životě jedince a společnosti
1994 – Václav – Práce a naše společná odpovědnost
1995 – Prokop – Duchovní a tělesná kultura osobnosti
1996 – Cyril a Metoděj – Evangelizace a modlitba
1997 – Vojtěch – Kristus – Pán dějin a Otec budoucího věku
viz BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum 
pro studium diplomacie a kultury, 2007, s.100 – 101.

75 CUHRA, Jaroslav. Katolická církev a odpor vůči normalizačnímu režimu. In: Opozice a 
odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 – 1989. Praha : Dokořán, 2005, 
s. 75 – 78.
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se pak symbolicky ukončila oslavami, konkrétně mší ke svatořečení Anežky 

České dne 25. listopadu 1989 v katedrále, což byl první přenos náboženského 

obřadu, který přenášela televize na území Československa.76

2.3. Vznik Charty 77

Na úvod si položme otázku, co to vlastně Charta 77 byla. Dle pamětníků, 

např. Petra Uhla: „Charta byla prostředkem dialogu pro katolíky, evangelíky a  

ateisty;“77 dle  Libuše Šilhánové:  „Charta  byla  především občanskou dílnou 

různých stanovisek, dokumentů a prohlášení.“78 Podstata Charty jako takové je 

asi nejlépe vystižena v jejím úvodním prohlášení:

„Charta  77  je  volné,  neformální  a  otevřené  společenství  lidí  různých 

přesvědčení,  různé  víry  a  různých  profesí,  které  spojuje  vůle  jednotlivě  i  

společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i  

ve světě, těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty,  

závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti  

válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku a které souhrnně vyjadřuje 

Všeobecná deklarace  lidských  práv  OSN. Charta 77 není  organizací,  nemá 

stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo  

souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji.

Charta  77  není  základnou  k  opoziční  politické  činnosti.  Chce  sloužit  

obecnému zájmu jako mnohé podobné občanské iniciativy v různých zemích na  

Západě  i  Východě.  Nechce  tedy  vytyčovat  vlastní  programy  politických  či  

společenských  reforem  nebo  změn,  ale  vést  v  oblasti  svého  působení  

konstruktivní  dialog  s  politickou  a  státní  mocí,  zejména  tím,  že  bude  

upozorňovat  na  různé  konkrétní  případy  porušování  lidských  a  občanských  

práv,  připravovat  jejich  dokumentaci,  navrhovat  řešení,  předkládat  různé 

76 BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 
studium diplomacie a kultury, 2007, s. 60 – 67.

77 UHL, Petr. Právo a nespravedlnost očima Petra Uhla. Praha : C.H. Beck, 1998, s. 32.
78 ŠILHÁNOVÁ, Libuše. Ohlédnutí za životem. Praha : Portál, 2005, s. 189.

31



obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit  

jako  prostředník  v  případných  konfliktních  situacích,  které  může  bezpráví  

vyvolat atd.“79

Shrnu-li  výše  uvedené,  byla  Charta  77  vlastně  neformálním  a 

neorganizovaným společenstvím různých lidí, kteří se rozhodli zasazovat se o 

respektování občanských a lidských práv. To se mělo dít v dialogu s tehdejší 

mocí. Před tím, než popíši, jak takový dialog s mocí vypadal, se budu věnovat 

samotnému vzniku Charty. Ten významně podnítily především dvě události. Tu 

první jsem již zmínila, jednalo se o Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v 

Evropě v roce 1975, kde byly schváleny dva dokumenty, které byly zveřejněny 

ve Sbírce zákonů ČSSR dne 15. října 1976 jako Mezinárodní pakt o občanských 

a  politických  právech a  Mezinárodní  pakt  o  hospodářských,  sociálních  a  

kulturních právech.80 Tou druhou byl koncert skupiny The Plastic People of the 

Universe  21.  února  1976 v Bojanovicích,  který  byl  následován procesem s 

členy skupiny a jinými hudebníky československého undergroundu81 na jaře 

roku 1976.  Právě  na  jejich  podporu  došlo  k  prvnímu významnému spojení 

příslušníků nesourodých proudů odporu proti oficiálnímu režimu.82

79 Prohlášení Charty 77. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.  
Dokumenty 1977–1989. sv. 1 (1977 – 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2007, s. 1.

80 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s.42 – 
50

81 „De facto se jednalo o hudební festival, kterého se účastnilo více kapel. The New Old 
Teenagers, Umělá hmota 3 s hostujícím Egonem Bondym jako zpěvákem, Umělá hmota 2,  
Sanhedrin, Doktor Prostěradlo Band, Bílé světlo, The Hever and Vazelína, písničkáři  
Soukup a Karásek.
Zatýkání začalo 17. března: ve vazbě se ocitli všichni členové Plastic People, Ivan Jirous,  
Pavel Zajíček, Svatopluk Karásek, Jan Kindl, Otakar Michl, Zdeněk Fišer(Egon Bondy),  
Pavel Zeman, Karel Soukup, Jaroslav Kukal, Zdeněk Vokatý, Karel Havelka, Miroslav  
Skalický, František Stárek a další. Většina obviněných byla od dubna do srpna postupně  
propuštěna. V červenci se v Plzni konal proces proti Havelkovi, Skalickému a Stárkovi, za 
pořádání vystoupení Ivana Jirouse, Karla Soukupa a Svatopluka Karáska v klubu SSM v  
Přešticích (13. prosince 1975). Dostali vysoké tresty, které jim byly po odvolacím soudu 3.  
září 1976 sníženy na polovinu, tedy na patnáct, devět a čtyři měsíce. Po třídenním soudu 
byly 23. září v Praze vyneseny další rozsudky podle paragrafu 202 trestního zákona za 
výtržnictví. Jirous dostal osmnáct měsíců, Zajíček jeden rok, Karásek a Brabenec ve vězení  
strávili po osmi měsících.“
Viz in: The Plastic People of The Universe : The Plastic People of the Universe. Oficiální 
stránky: Historie [online]. 2009 [cit. 2010–04–20]. Dostupné z WWW: 
<http://plasticpeople.eu/historie_1976–1980.html>.

82 Viz např.: HAVEL, Václav. Dálkový výslech : Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha : 
Academia, 2000, s. 111 – 116. 
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Ti se po čase dohodli na tom, že by mohli spolupracovat i v budoucnosti, a 

tak se na počátku prosince konala jedna z prvních schůzek Charty 77. Té se 

zúčastnili zástupci všech budoucích směrů v Chartě – umělci Václav Havel, 

Václav  Vendelín  Komeda,  Pavel  Kohout;  exkomunisté  Zdeněk  Mlynář  a 

výrazný představitel  undergroundu a českého katolicismu v jedné osobě Jiří 

Němec. Schůzek se během prosince konalo v různém personálním složení ještě 

několik  a  během nich  bylo  vytvořeno  úvodní  Prohlášení  Charty  77. Jejich 

účastníci  se  zde  též  dohodli  na  strategii  sběru  podpisů,  strategii  uveřejnění 

úvodního prohlášení a pravděpodobně i na dalších krocích signatářů Charty.83 84

Na konci prosince, v období mezi Vánocemi a Silvestrem, se pak začaly 

sbírat první podpisy pod prohlášení Charty. Sbírali je opět představitelé všech 

budoucích proudů v Chartě; z umělců např. Václav Havel a Pavel Landovský; z 

věřících Jiří Němec, z exkomunistů Zdeněk Mlynář a Jiří Dienstbier. Sbírání 

podpisů se zúčastnili i další lidé, např. Miloš Rejchrt uvádí, že ji tehdy předal k 

podpisu pěti svým známým.85

Dne 6. ledna 1977 byla Charta 77 poprvé publikována v pařížském deníku 

Le  Monde.  Den  poté  byla  zveřejněna  např.  v  The  Times a  Franfurter  

Allgemeine Zeitung; či na Hlasu Ameriky.86

2.3.1.  Bezprostřední ohlas československé veřejnosti  na vznik 

Charty 77

Prohlášení Charty 77 zabavila StB dne 6. ledna 1977 (ve stejný den, co bylo 

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1 (1977 
– 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

83 viz např. HAVEL, Václav. Dálkový výslech : Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha : 
Academia, 2000, s. 111 – 116. 
Obdobně popisuje i Vilém Prečan in: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, PREČAN, Vilém. Charta 
77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1 (1977 – 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2007. 

84 Vzhledem k tomu, že „první chvíle Charty 77“ jsou podrobně popsány např. v Edici 
dokumentů Charty 77, v Dálkovém výslechu či v memoárové literatuře, zmíním jen 
základní fakta.

85 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 47 – 
48.

86 Ibidem.
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publikováno  zahraničními  médii)  a  signatáři  vzápětí  začali  pociťovat  první 

represe.87 Byli  vyslýcháni,  zadržováni  SNB  či  StB,  souzeni  a  vězněni,  u 

některých  z  nich  proběhly  domovní  prohlídky,  byli  propuštěni  ze  škol  a 

zaměstnání, byl jim odňat cestovní pas, telefon či řidičský průkaz, byli nuceni 

k emigraci či jim byla emigrace naopak znemožňována.88

K  14.  lednu  1977  vypracovala  generální  prokuratura  Stanovisko 

Generálního  prokurátora ČSSR,  předsedy Nejvyššího soudu ČSSR,  ministra  

spravedlnosti  ČSSR a generálního prokurátora ČSSR k „Prohlášení  Charty  

77“, v němž tvrdí (kráceno):

 „Ve zjevném rozporu se skutečností  se např.  v Chartě 77 tvrdí,  že v  

ČSSR jsou  hromadně hrubým způsobem porušována základní  lidská  práva,  

občané jsou vystavováni  útlaku rovnajícímu se apartheidu,  žijí  v neustálém 

strachu před zvůlí bezpečnostních orgánů a pod jejich kontrolou. (…) Těmito 

nepravdivými  a  hrubě  pomlouvačnými  tvrzeními  Charta  77  zjevně  sleduje 

záměr  vyvolávat  nenávist,  nepřátelství  nebo  alespoň  nedůvěru  k 

socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky.

Charta  77  dále  oznamuje,  že  bylo  vytvořeno  volné  seskupení  osob 

odhodlaných usilovat  o změnu politických poměrů v republice.  Tyto záměry 

jsou  v  zásadním  rozporu  se  základními  principy  československého 

společenského zřízení zakotvenými v Ústavě, (…) seskupení lze považovat za  

ilegální  organizaci.  Založení  ilegální  organizace  uvedeného  charakteru, 

přistoupení k ní a její podporu je možné kvalifikovat přinejmenším jako trestný  

čin podvracení republiky podle § 98 odst. 1 trestního zákona.

„Prohlášení Charty 77“ zveřejněné v buržoazních sdělovacích prostředcích  

svým  obsahem  nepochybně  poškozuje  zájmy  republiky  v cizině  (…),  neboť  

obsahuje nepravdivé, zjevně lživé, popř. hrubě zkreslené údaje o poměrech v  

republice.

Obsah  Charty  77  je  objektivně  způsobilý  vyvolat  nepřátelství  k 

87 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 47 – 
48. 
HAVEL, Václav. Dálkový výslech : Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha : Academia, 
2000, s. 111 – 116. 

88 Dotazníkové šetření. Různí pamětníci.
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socialistickému  společenskému  a  státnímu  zřízení  republiky,  popř.  v  tomto  

nepřátelství  utvrzovat.  Z  toho  plyne,  že  každý,  kdo  by  reprodukoval  obsah  

„Charty  77“  alespoň  dvěma  osobám  a  bylo  prokázáno,  že  tak  učinil  z  

nepřátelství  k  socialistickému  státnímu  a  společenskému  zřízení  republiky,  

může být postižen pro trestný čin podle § 100 odst. 1 písm. a) trestního zákona.  

Osoby,  které  „Chartu  77“  rozmnožují  tiskem,  se  dopouštějí  trestného  činu  

podvracení  republiky  podle  ust.  §  100  odst.  3a)  trestního  zákona  a  pokud 

rozšiřování písemnosti umožňují nebo usnadňují podle odst. 2 téhož ustanovení  

trestního zákona (trestní zákon stanoví na trestný čin dle § 100 odst. 1 nebo 2  

trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, na trestný čin dle § 100 odst. 3  

trestního zákona odnětí svobody na jeden rok až pět let).“89

Stanovisko generálního prokurátora ČSSR tedy Chartu 77 odsuzuje, tvrdí o 

ní, že obsahuje lživé informace, jež jsou v rozporu s Ústavou. Ihned navrhuje, 

jak ospravedlnit a obhájit trestní stíhání vůči signatářům Charty.

Československý tisk  zorganizoval  poměrně  velkou kampaň,  jejímž  cílem 

bylo Chartu 77 a chartisty zdiskreditovat, aniž by byli řadoví občané ČSSR 

informováni, co Charta je a jaké jsou její cíle. Snad nejproslulejším článkem na 

toto téma je ten, který byl publikován dne 12. ledna 1977 v Rudém právu pod 

názvem Ztroskotanci a samozvanci.

„I když někteří představitelé buržoazního světa hovoří o nutnosti ideového  

smíru  (…),  imperialismus  hledá  nové  formy  a  metody  k  rozvinutí  

antikomunistické ofenzivy,  k  rozrušení  jednoty socialistických zemi,  stupňuje 

útoky  proti  ČSSR a  jiným socialistickým  zemím,  zejména  proti  Sovětskému 

svazu (…)

Tentokrát jsou buržoazní agentury indiskrétní a dovolávají se různých jmen,  

s  nimiž  reakční  pamflet  spojují.  Je  to  v  politickém  smyslu  pestrá  směsice  

89 Stanovisko Generálního prokurátora ČSSR, předsedy Nejvyššího soudu ČSSR, ministra 
spravedlnosti ČSSR a generálního prokurátora ČSSR k „Prohlášení Charty 77“: Pražský 
web pro studenou válku.[ : internetový časopis pro výzkum dějin studené války [online]. 
2006 |, 3, 1, [cit. 2010–04–28]. Dostupný z WWW: <http://www.praguecoldwar.cz/ 
rozborcharta.htm>.
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lidských a politických ztroskotanců. Patří k nim V. Havel, člověk z milionářské  

rodiny,  zavilý  antisocialista,  P.  Kohout,  věrný  sluha  imperialismu  a  jeho  

osvědčený agent,  J.  Hájek,  zkrachovaný politik,  který pod heslem neutrality 

chtěl vyčlenit náš stát ze společenství socialistických zemi, L. Vaculík, autor  

kontrarevolučního pamfletu „2000 slov“, V. Šilhán,  nastrčená figurka bloku  

kontrarevolučních  sil,  J.  Patočka,  reakční  profesor,  který  se  dal  do  služeb  

antikomunismu,  V.  Černý,  notorický  reakcionář,  proslulý  svým  výrokem  o 

„lucernách“, na nichž měli být v osmašedesátém věšeni stoupenci socialismu,  

anarchistická  a  trockistická  individua  typu  P.  Uhla,  organizátoři  smutně  

známého K 231 a KAN, dále ti, kteří by chtěli náboženství zneužít k reakčním 

politickým  záměrům,  a  jiní,  kteří  byli  za  konkrétní  protistátní  činnost  v  

minulých letech právoplatně odsouzeni (…)

Rok 1968 se opakovat nebude. Republiku si rozvracet nedáme! Náš lid jde  

svou  cestou.  Cestou  společenského  pokroku,  cestou  socialismu.  Cestou 

pevného přátelství  se  Sovětským svazem a ostatními  socialistickými zeměmi 

(…)“90

Tento  odsuzující  článek  byl  otisknut  i  v  jiných  novinách  než  v Rudém 

Právu, jako kupř. v  Lidové demokracii. Obdobně laděné články a příspěvky 

československých organizací,  podniků a  občanů zaplňovaly stránky různých 

periodik po dobu celého následujícího měsíce.  Společné mají  to,  že ačkoliv 

jejich autoři znění Charty 77 neznali, tak ji jednomyslně odsuzovali. Podobné 

příspěvky se  objevily i  v  Československé  televizi.91 Tyto  protestní  rezoluce 

byly  vytvářeny  a  podepisovány  na  různých  pracovištích  napříč  celého 

Československa,  v  některých  případech  i  nuceně.  Pokud  někdo  Chartu  77 

oficiálně na veřejnosti  neodsoudil,  mohl  počítat  s  postihy obdobnými,  které 

potkaly signatáře. Těmito postupy mohlo být neschválení profesního postupu v 

zaměstnání, nepřidělení devizového přístupu, děti těchto sympatizantů Charty 

mohly mít potíže při studiu a přijímání na vyšší školy.92

90 Ztroskotanci a samozvanci [online]. 2007 [cit. 2010–06–01]. Dostupný z 
WWW:<.http://www.charta2007.cz/index.php?sh=dokum/6>.

91 Rudé právo : Orgán Ústředního výboru KSČ, 1977, roč. 78.
Lidová demokracie : orgán Československé strany lidové, 1977, roč. 23.

92 Dotazníkové šetření. VK5.
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 Jedním  z  vrcholů  této  kampaně  pak  bylo  setkání  představitelů 

československých  Uměleckých  svazů,  při  jehož  závěru  podepsala  naprostá 

většina přítomných odsuzující text Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a  

míru, tzv. Antichartu.93 Nutno podotknout, že Chartu odsoudili též sportovci, 

někteří  vysokoškolští  pracovníci,  dělníci  i  církve (viz  níže).  Pravdivý názor 

všech  československých  občanů  na  Chartu  77  se  ovšem  v  dobovém  tisku 

neobjevil. Z fotografií, které zachytil Ivan Kyncl, ale vyplývá, že tento názor 

byl alespoň částečně odlišný od veřejně proklamovaného.94

Signatář  D43  vzpomíná  na  tuto  kampaň  takto:  „U  nás  na  Vysočině  ve 

Svratouchu měli komunisté o tom schůzi a odsuzovali tu Chartu. Poněvadž se  

vědělo, že jsem to podepsal, tak zavolali i mě. Tam se ozval jeden komunista a 

zeptal se, jestli by mohl ten text Charty dostat. A to byl šílený průšvih. Ten text  

Charty se nesměl dostat a musel se odsoudit. Takže to bylo takové, že i ti lidi  

tušili, že jde o něco, co je ve své podstatě kladné, a že z toho ten režim dělá 

takový humbuk..“95 

2.3.2. První oficiální reakce církví na Chartu 77

Obdobně  jako  umělci  či  zaměstnanci  různých  podniků  a  předsednictvo 

Československé  strany lidové,  byli  i  představitelé  státem uznaných církví  a 

náboženských  společností  vyzváni,  aby  se  vyjádřili,  lépe  řečeno  odsoudili, 

vznik Charty 77.96 Jejich oficiální prohlášení97 se objevila z části v oběžnících, 

pak v Československé televizi, Rudém právu, Lidové demokracii, zvláště pak v 

„církevních  periodikách“.  Z  nich  některé  věnovaly  Chartě  větší  pozornost, 

popř.  vedly  cosi  jako  antichartistickou  kampaň.  Ta  se  objevila  zejména  v 

93 Viz Anticharta. [Viktor Karlík, Terezie Pokorná; úvodní texty a ediční poznámka Terezie 
Pokorná]. Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002.

94 KYNCL, Ivan. Ivan Kyncl: Fotograf Charty 77. Praha: Czech Photo;  Nadace Charty 
77 : Libri prohibiti, 2007.

95 Dotazníkové šetření. D43.
96 Viz Anticharta. [Viktor Karlík, Terezie Pokorná; úvodní texty a ediční poznámka Terezie 

Pokorná]. Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002.
97 Na tyto a další obdobné články pak reagovali v četných dopisech, esejích a listech, věřící 

chartisté jako Josef Zvěřina, Miloš Rejchrt, Ladislav Hejdánek, Božena Komárková atd. 
Jejich dopisy kolovaly pak v samizdatu, částečně jsou uveřejněny v knize „Charta 77 a 
věřící“; částečně jsou přístupné v ČSDS. Viz níže.
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týdenících  Katolické noviny,  Český zápas,  Kostnické jiskry.98 Měsíčníky pak 

věnovaly pozornost Chartě menší. Kupříkladu Hlas pravoslaví či Věstník Rady 

židovských náboženských obcí obsahovaly jen jeden článek o Chartě, obvykle v 

podobě  prohlášení  vedení  církve  k  vzniku  Charty.  Některá  křesťanská 

periodika na vznik Charty 77 nereagovala vůbec, jako např. Český bratr.99

Asi nejznámější reakcí představitelů církve na vznik Charty 77 je stanovisko 

českých  katolických  biskupů  a  ordinářů,  které  otiskly  Katolické  noviny 23. 

ledna v článku Prohlášení ordinářů ČSR (kráceno):

„Život v naší vlasti byl v poslední době zneklidněn tím, co denní tisk přinesl 

o tzv. Chartě 77. „Vynořují se zde různé otázky a dohady, jakou úlohu zde hraje  

naše  církev.  Chceme,  aby  zde  bylo  zcela  jasno.  Proto  my,  ordináři  ČSR,  

shromážděni na společné poradě v Praze dne 14. ledna, prohlašujeme, a to s  

veškerou závažností, že nejsme žádnými signatáři této „Charty“. Pokud jde o  

prostor náboženského života pro naše věřící, k tomu jsme kompetentní jenom 

my v jednotě Svatým Otcem (…) a nikdo jiný z řad kněží nebo věřících není 

kompetentní vyjadřovat stanovisko církve v naší vlasti.“100

 Z  článku  je  sice  zřejmé,  že  ordináři  nezakazují  Chartu  podepsat  a  ani 

nepoužívají  obrat  „odsuzujeme  vznik  Charty“.  Avšak  konstatuje,  že  vedení 

církve  Chartu  nepodepsalo  a  nadále  se  cítí  být  samo  kompetentní  k 

vyjednávání se státem. Z toho vyplývá nejen to, že se tímto prohlášením sice 

Charta 77 neodsuzuje, ale též to, že si ordináři nepřejí, aby se Charta 77 nebo 

nějaká skupina věřících zabývala problémy, které římskokatolická církev tehdy 

měla. Těmi se měli zabývat pouze ordináři. Někteří z historiků101 se domnívají, 

že jeho tvůrci chtěli k Chartě zachovat neutrální postoj. Další články, které se 

ovšem objevily v  témže čísle  Katolických  novin, už  rozhodně neutrální  tón 

nemají. Z článku –  Jménem věřících na téže straně: „Redakční rada jménem 

98 (A to obvykle od 23. 1.1977 do 20. 2. 1977, první články o Chartě se zde objevují 4. číslem 
tohoto roku.)
Katolické noviny, 1987, roč. 28.
Kostnické jiskry : Evangelický týdeník, leden – únor 1977. roč. 62
Český zápas : Týdeník církve československé husitské, leden – únor 1977, roč. 60.

99 Český bratr : Časopis Českobratrské církve evangelické, 1977, roč. 53..
100 Prohlášení ordinářů ČSR. Katolické noviny. 23.1.1988, roč. 28, č. 4, s. 1.
101 Tak např.: „První reakce bylo prohlášení ordinářů ČSR podepsané Tomáškem, které se 

jménem církve k Chartě 77 vymezuje, ale zároveň jí přímo neodsuzuje – oficiálně mluvit a  
jednat jménem církve mohou jen ordináři v jednotě s Vatikánem.“ In: PAULAS, Jan. 
ŠEBEK, Jaroslav. Katolické noviny 1948 – 1989. Praha : Katolický týdeník, 2010, s. 173.
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svých  čtenářů  z  řad kněží  a  věřících  rozhodně odsuzuje  pomlouvačné  akce 

zkompromitovaných lidí  (…)102 A k  doplnění  úryvek z  článku  Z prohlášení  

pracovníků ČKCH: „Pracovníci (…) s veškerou rozhodností odsuzují hanebný 

čin  hrstky  ztroskotanců  (...),  plně  se  ztotožňujeme  se  slovy,  jimiž  je  článek  

Rudého práva Ztroskotanci a samozvanci zakončen (…)“103 Odsouzení Charty 

obsahuje též krátká zpráva v rubrice Z minulých dní.

Odmítavou odezvu na vznik Charty uveřejnilo ve stejný den též periodikum 

Církve československé husitské  Český zápas,  a to hned na první straně pod 

názvem  Odmítáme.  „Odmítáme  my  všichni,  jména  známá  i  neznámá  (…),  

všichni  řekli  své  odmítavé  „Net“.  Všichni  odmítáme.  I  věřící,  i  lidé  mimo 

církve, společně odmítáme.“104

Článek s mnohem mírnějším vyzněním nalezneme v  Kostnických jiskrách, 

kde první reakce na Chartu nebyla otištěna ani na první straně. „Redakční rada 

Kostnických  jisker  má  za  svou  povinnost  sdělit  svým  čtenářům  stanovisko,  

které přijala ústřední rada českobratrské církve evangelické (…). Synodní rada 

ve své schůzi 13. ledna konstatovala, že nezná obsah tohoto prohlášení. Nikdo 

z  jejích  členů  ani  ostatních  funkcionářů  nebyl  o  podpis  žádán  a  nikdo  

prohlášení nepodepsal (…)“105

Z  článku  sálá  naprostá  nechuť  se  k  Chartě  77  vyjadřovat,  popřípadě  ji 

odsuzovat.  Formulace  „má za povinnost“ ukazuje,  že  kdyby to  záleželo  na 

redakční  radě,  nic  takového  by  zde  otištěno  nebylo.  Nicméně  učitelé 

Komenského  bohoslovecké  fakulty  pak  vydali  prohlášení,  kterým  Chartu 

taktéž odsoudili.106

V následujících  většinou  třech  číslech  výše  uvedených  „církevních“ 

týdeníků pak odsuzující kampaň ještě pokračovala. V Katolickém týdeníku viz 

články Představitelé církví proti tzv. Chartě 77; Kupředu, nikoli nazpět (autor 

Václav Medek),  Prohlášení CMBF (zástupců Cyrilometodějské bohoslovecké 

fakulty  Litoměřice),  Prohlášení  předsednictva  Federálního  výboru  sdružení 

102 Jménem věřících. Katolické noviny, 23.1.1977, roč. 28, č. 4, s. 1. 
103 Z prohlášení pracovníků ČKCH. Katolické noviny, 23.1.1988, roč. 28, č. 4, s. 2. 
104 Odmítáme. Český zápas : Týdeník církve československé husitské, 23.1.1977, roč. 60, č. 4, 

s. 1.
105 Stanovisko církví. Kostnické jiskry : Evangelický týdeník,, 26.1.1977, roč. 62, č. 4, s. 3.
106 CUHRA, Jaroslav. Kam nás to vedete? Křesťané a Charta 77. Dějiny a současnost, únor 

2007, roč. 29, č. 2, s. 34 – 36.
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katolických duchovních – hnutí Pacem in terris.  V Českém zápasu v článcích 

Nesouhlas z  televizní  obrazovky,  Stanoviska církví k pokusům o neklid,  Pro 

šťastnou  budoucnost  v  míru.  V Kostnických  jiskrách  je  to  ještě  např.  Z 

provolání československých výborů uměleckých svazů.107

Krom výše uvedených článků byly v Katolických novinách, Českém zápasu 

a  Kostnických  jiskrách  též  otištěny  i  jiné  příspěvky,  které  přinesly  údajně 

odsuzující stanovisko jiných církví k Chartě 77. Jedná se o články  Církve v  

ČSSR  podporují  rozkvět  vlasti;  Společně  se  zájmy  lidu,  Pro  šťastnou 

budoucnost v míru, Další vyjádření církví v ČSR,  kde jsou zmíněny postoje 

církve  starokatolické,  evangelické  církve  metodistické,  křesťanských  sborů, 

náboženské  společnosti  unitářů,  pravoslavné  církve,  představitelů  církve 

adventistů  sedmého dne,  představitelů  církve Československé husitské,  rady 

církve  Bratrské  Jednoty  v  Praze,  Židovské  náboženské  obce,  pravoslavné 

církve, slezské církve evangelické a. v., ústřední rady starších Bratrské jednoty 

Baptistů v ČSSR, úzké rady Jednoty Bratrské. Některé z příspěvků jsou více, 

některé méně odsuzující, žádný z nich ale nevyjadřuje přímou podporu některé 

z církví Chartě 77.108

Další články reagující na vznik Charty uveřejnily pak některé výše uvedené 

církve  ve  svém  periodiku.  Např.  z  Rezoluce  pravoslavné  církve  v 

Československu:  „Proto  zdrcujícím  dojmem  na  nás  zapůsobila  informace 

našich  komunikačních  prostředků  o  akci  „Charta  77“(…)  Žádný  z  našich  

věřících  ani  duchovních  by  podobnou akci  nikdy  nepodepsal  a  spíše  nemá  

nikdo právo, aby za nás a ostatní občany vystupoval podobným negativním 

způsobem.“109 Z  Cirkevnéch  listů:  „Ohováraním,  skresĺováním  pravdy,  o  

luďských právech a  náboženské  slobodě v  našej  vlasti  autori  „Charty  77“  

nielenža zámerne poškodujú dobré meno ČSSR a socialistického tábora, ale aj 

narúšujú  žiadúcí  rozvoj  mierového  úsilia.“110 Zrovna  tyto  články  ukazují 

107 Katolické noviny, 1977, roč. 28.
Kostnické jiskry : Evangelický týdeník, leden – únor 1977. roč. 62
Český zápas : Týdeník církve československé husitské, leden – únor 1977, roč. 60.
Příspěvky byly otištěny mezi 23.1 a 20.2. Jejich obsah je víceméně obdobný.

108 Ibidem.
109 Rezoluce pravoslavné církve v Československu „Charta 77“. Hlas pravoslaví. Časopis  

pravoslavné církve v Československu, 1977, roč. 33, č. 1 – 2, s. 24 – 25.
110 Stanovisko nekatolických církví, náboženských společnosti a bohosloveckých fakult v
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naprosté odsouzení Charty 77 některými církvemi.

Ovšem takové stanovisko rozhodně neměly všechny církve. Některé z nich, 

jako např. ČCE, vydaly prohlášení ve veskrze neutrálním duchu. Charty 77 se 

sice nezastávají, informují o tom, že vrcholní představitelé té určité církve ji 

nesignovali,  ale  zároveň  z  nich  vyplývá,  že  ani  nezakazují  věřícím Chartu 

podepsat, popř. hovoří o tom, že cítí-li ta určitá církev útlak, tak se jej snaží její 

představitelé vyřešit  sami.  Pro ilustraci  uvedu v plnosti  prohlášení Ústřední  

rady starších Bratrské jednoty baptistů v ČSSR, shromážděné dne 24. ledna 

1977 v Bratislavě v záležitosti tzv."Charty 77":

„1. Nikdo z vedoucích církve ani kazatelů není spoluautorem zmíněné Charty 

ani jejím signatářem.

2. Ve své činnosti zdůrazňujeme dobré vztahy ke státní správě, a cítíme-li se 

někdy v něčem omezeni ve své činnosti, hledáme u ní porozumění a zastání 

cestou otevřeného jednání.

3. Příslušníci našich sborů se aktivně podílejí na budování své socialistické 

vlasti a na jejím mírovém úsilí v zájmu šťastné budoucnosti naší vlasti i všeho 

lidstva.

4. Ve všech svých veřejných prohlášeních zdůrazňujeme pozitivní přístup k 

problémům společného života ve své zemi a motivujeme ho poslušností  

evangelia Kristova, které vybízí k upřímné lásce ke všem lidem a vede k 

nepokrytecké poddanosti těm, kteří jsou postaveni v moci podle Písma: 

"Podáni buďte všelikému lidskému zřízení pro Pána" (1. Petr 2,13).

Ústřední rada starších Bratrské jednoty baptistů v ČSSR"111

Z výše  uvedeného  můžeme  nabýt  dojem,  že  naprostá  většina  vedoucích 

představitelů církví v ČSSR Chartu 77 nepodpořila.112 Ve svých stanoviscích se 

 SSR proti ohovarániu Československej socialictickej republiky. Cirkevné listy, únor 1977, 
roč. 90, č. 2, s. 28 – 29.

111 Prohlášení Ústřední rady starších BJB k Chartě 77 [online]. 11. leden 2009 [cit. 2010–04–
20]. Dostupné z WWW:<http://notabene.granosalis.cz/modules.php/name=News&file 
=article&sid=1643&mode=nested&order=0&thold=0>.

112 Bohužel se mi nepodařily sehnat informace o prohlášení církví (Řeckokatolické, Slovenské 
evangelické církev a. v. a Reformované katolické církve) k vzniku Charty 77. Získala jsem 
odpověď pouze od SECAV. A u té se v archivu relevantní materiály k tomuto tématu 
nedochovaly.
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k ní vyjádřila buď rezervovaně, popř. zaujala odmítavý postoj. Zbývá si položit 

otázku, proč se tak stalo, když většina církví má mezi svými ideály boj proti 

bezpráví. Jedním důvodem by mohlo být postavení církví v ČSSR jako takové. 

Stát,  který  kontroloval  veškeré  církevní  dění,  vyžadoval  de  facto 

antichartistickou  rezoluci  a  dost  církví  mělo  z  minulosti  řadu  trpkých 

zkušeností s následky svých rezistencí. Za druhé, Chartu 77 nevytvořili oni, tj. 

představitelé církví, kteří sepsali rezoluce k vzniku Chartě.113 Za třetí, Charta 

neměla bojovat primárně za postavení církve a věřících.114 Čtvrtým důvodem 

mohl být fakt, že mezi signatáři úvodního prohlášení byla více než polovina 

exkomunistů;115 z  nichž někteří  byli  známí jako  bojovní komunističtí  ateisté 

(tehdejší  mluvčí  Jiří  Hájek,  v  šedesátých  letech  ministr  školství  a  kultury, 

jednalo se tedy o osobu, která načas řídila církevní sekretariát).116

Na závěr bych ráda dodala,  že vztah řadových věřících různých církví k 

Chartě mohl být možná od oficiálních postojů představitelů církví diametrálně 

odlišný, stejně tak jako československé veřejnosti k Chartě. Nepodařilo se mi 

však toto oficiálně prokázat za použití dostupných relevantních publikovaných 

studií.117

2.4. Charta 77 mezi lety 1977 – 1989

2.4.1 Činnost Charty v období 1977 – 1989

Nyní  se  pokusím  stručně  reflektovat  činnost  a  působení  Charty  77  a 

113 K vzniku Charty zdroje viz výše.
114 Viz úvodní Prohlášení Charty.
115 Dotazníkové šetření. Petr Uhl. Též: Edice dokumentů.
116 CUHRA, Jaroslav. Kam nás to vedete? Křesťané a Charta 77. Dějiny a současnost, únor 

2007, roč. 29, č. 2, s. 34 – 36.
117 Musím ovšem podotknout, že pamětníci tuto možnost připouštějí. Ovšem lepší možnost 

pro získání těchto informací by mohly být různé fondy ministerstva vnitra (hlavně složky 
StB) či jiné fondy Ústavu pro studium totalitních režimů. Vzhledem k časovému omezení 
pro vznik mé práce a vzhledem k tomu, že řada takovýchto materiálů (existují-li vůbec) 
není starší 30 let a je tudíž řadovému badateli nedostupná, rozhodla jsem se toto téma dále 
nezkoumat.
Další možností by byl jistě i rozsáhlý sociologický průzkum, který nemohu z finančních 
důvodů podniknout.
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chartistů. Na úvod lze použít slov Libuše Šilhánové, která to shrnují: „Jádrem 

činnosti  Charty  77  byla  příprava,  vydávání  a  rozšiřování  dokumentů  a  

stanovisek k nejrůznějším otázkám v Československu; starost o obec, o život  

chartistů, kteří tak či onak strádali.“118

Perzekuce  a  štvavá  kampaň  v  československých  médiích  signatáře 

neumlčela.  Charta  se  prezentovala  hlavně  vytvářením  různých  stanovisek, 

názorů, prohlášení, sdělení a dokumentů. Již 8. ledna 1977 vydala svůj další 

dokument  –  Prohlášení  k  policejním akcím  proti  signatářům Charty  77  ve  

dnech 6. a 7. ledna a poděkování za projevy solidarity v doma a v zahraničí, 

který  byl  následován  dokumentem  o  represích  prožitých  signatáři  a  pak 

prvními  tematickými  dokumenty  o  platnosti  mezinárodních  práv  či 

diskriminaci  ve  vzdělávání.  V  roce  1977  vydala  Charta  celkem  33 

dokumentů,119 ke kterým přibylo do konce roku 1989 dalších 565 adresovaných 

různým  osobám  a  institucím,  ve  kterých  se  Charta  vyjadřovala  k  řadě 

vnitrostátních i mezinárodních problémů.120

Několik  signatářů  Charty  stálo  pak  také  u  zrodu  Výboru  na  obranu 

nespravedlivě stíhaných (VONS) dne 27.  dubna 1978,  který ve svých 1125 

sděleních uveřejnil případy neoprávněného útlaku na československé občany 

ze  strany  státu.121 Ta  se  týkala  samozřejmě  i  problematiky  porušování 

náboženských práv či stíhání věřících. Pro ilustraci to bylo např. Sdělení č. 402 

– Trestní stíhání katolického kněze Mateje Nemetha, sdělení č. 404 –  Zatčení  

tří křesťanů církve bratrské, sdělení č. 406 – Zatčení katolíků v Liberci.122

Řada chartistů se zapojila též i do vytváření a šíření samizdatu, který spolu s 

dokumenty Charty a sdělením VONSu podával, na rozdíl od většiny dobových 

periodik, objektivnější obraz o situaci v ČSSR. Ve stručnosti zmíním jenom ty 

118 ŠILHÁNOVÁ, Libuše. Ohlédnutí za životem. Praha : Portál, 2005, s. 202.
119 Použiji–li označení Dokumentů Charty 77 dle Viléma Prečana – viz úvod CÍSAŘOVSKÁ, 

Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1. vydala Charta 77 v 
roce 1977 – 33 dokumentů, v roce 1978 – 55, v roce 1979 – 41, v roce 1980 – 34, v roce 
1981 – 22, v roce 1982 – 39, v roce 1983 – 44, v roce 1984 – 24, v roce 1985 – 28, v roce 
1986 – 39, v roce 1987 – 81, v roce 1988 – 70, v roce 1989 – 88. To je celkem 598 
dokumentů.

120 Viz: Edice dokumentů.
121 Viz: BLAŽEK, Petr. Nejcitlivější místo režimu : Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 

očima svých členů. Praha : Pulchra, 2008.
122 KUBES, Milan. Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR.: výbor z materiálů Charty 

77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z let 1977 – 1987. Mnichov : Opus Bonum, 
1987.
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nejpodstatnější.  V  lednu  roku  1978  začaly  vycházet  Informace  o  chartě  

(INFOCH),123 spjaté se jmény Petr Uhl, Anna Šabatová, Václav Benda, Petr 

Krejčí a Jiří Ruml, později s Pavlou Paloušovou a Heřmanem Chromým. Dále 

vyzdvihnu činnost Josefa Zvěřiny a Václava Bendy, Františka Lízny,124 kteří 

přispívali  do  řady  katolických  samizdatových  a  exilových  časopisů;  Jiřího 

Rumla,  který stál  u znovuzrození  Lidových novin a  opomenout nemohu ani 

„femme  fatale“  českého  samizdatu  Jiřinu  Šiklovou.125 Československý 

samizdat měl ohlas i v zahraničí, dle Gordona Skillinga se mu věnovala zvláště 

čísla  The  International  Journal  of  Politics,  či  Sociological  research.  

research.126

Další  chartisté  se  účastnili  či  pořádali  tzv.  bytové  semináře,  které  měly 

doplňovat  mezery  ve  vzdělávání  způsobené  politikou  státu,  která  např. 

zabraňovala  proniknutí  některých  filosofických  teorií  mezi  řadové  občany 

ČSSR. Takové semináře se konaly v Praze v bytě u Ladislava Hejdánka, Julia 

Tomia či Jakuba Schwarze Trojana, v Brně např. u Boženy Komárkové a Jana 

Šimsy.  Seminářů  se  účastnili  i  odborníci  z  ciziny  jako  britští,  holandští  a 

francouzští profesoři.127

Opomenout  nemohu  ani  podíl  signatářů  na  pořádání  různých  kulturních 

akcí.  Připomeňme  si  alespoň  bytové  divadlo  herečky  Vlasty  Chramostové, 

koncerty undergroundových kapel, výstavy nezávislého umění.128

Neméně  důležité  byly  později  pro  Chartu  styky  s  představiteli  špiček 

západoevropské politiky a disidentských hnutí z jiných komunistických států, 

zejména s polskou KOR. Dle Gordona Skillinga: „V polovině 80. let se činnost  

Charty  rozšířila  a  zahraniční  zájem  o  ni  vzrostl.  Některé  země  o  ní  byly 

123 Předchůdkyní INFOCHu byly tzv. Zprávy o Chartě, mimořádně informativní a přesné. 
Více In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. 
sv.1.(1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. Uchovány jsou v ČSDS.

124 Pamětníci.
125 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 44 

– 69.
126 SKILLING, Gordon H. Charta v mezinárodních souvislostech. In: CÍSAŘOVSKÁ, 

Blanka; DRÁPALA, Milan, PREČAN, Vilém; VANĆURA, Jiří. Charta 77 očima 
současníků. Po dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997, s. 317 – 325.

127 Bytové semináře. In: JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 2003, s. 61.
Z mimo církevního prostředí je organizovali Ivan a Václav Havlovi, Jiřina Šiklová, Zdeněk 
Pinc, Alena Hromádková, Julius Tomin, Egon Bondy, Václav Žák atd.

128 ŠTERN, Ivan. Roky Charty 77– cyklus [online]. 03.05.2010 [cit. 2010–06–01]. Dostupný z 
WWW: <http://www.rozhlas.cz/skolniportal/soudobedejiny/ zprava/ 696955#1979>.
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informovány  relativně  dobře,  například  Švédsko,  kde  její  podpora  byla 

obrovská. O Chartu se zároveň zajímali i v Norsku, Nizozemí, Německu, Velké  

Británii  a  Francii.  Některé  časopisy  specializující  se  na  východní  Evropu  

Chartu  a  články  o  ní  uveřejnily  a  přetiskovaly  chartistické  dokumenty.  

Svobodná  Evropa,  Hlas  Ameriky  a  BBC Chartu  v Československu  pomohly 

zpopularizovat. Záhy po vzniku Charty se v Paříži ustanovoval Mezinárodní  

výbor na obranu Charty 77 v Československu, složený z významných osobností  

světové  kultury.  V polovině  80.  let  se  stalo zvykem,  že  se  vysoce  postavení  

představitelé jako např. francouzský, britský a holandský ministr zahraničí a  

francouzský prezident setkávali s mluvčími Charty 77. Kancléř Bruno Kreisky 

nabídl  politický  azyl  všem  chartistům,  kteří  se  rozhodnou  opustit  

Československo a usadit  se v Rakousku.“129 K činnosti  Charty napomohla i 

řada exulantů, např. Palach Press v Londýně a tisková služba Ivana Medka ve 

Vídni. Dále časopisy jako pařížské Svědectví nebo Studie a Listy vycházející v 

Římě  a  samozřejmě  Nadace  Charty  77  ve  Stockholmu  vedená  Karlem 

Janouchem. To vše bylo důležité zejména z toho důvodu, že Charta se většinou 

oficiální  odpovědi  ze  strany  státu  nedočkala,  nepočítáme-li  represe. 

Potřebovala  tedy podporu západoevropských států,  hlavně jejich špičkových 

politických představitelů. Tu posléze získala a její význam mělo pak docenit i 

zahraničí,  jak vyplývá ze slov Gordona Skillinga:  „Západní vlády postupně 

ocenily  její  význam.  A  uvědomily  si,  že  Charta  je  v  mezinárodním  duchu 

uvolňování napětí důležitá.“130

V neposlední řadě na konci 80. let stáli signatáři u zrodu řady nezávislých 

iniciativ,  rezolucí  a  jiných  protirežimních  akcí,  nebo  se  podíleli  na  jejich 

činnosti. Jednalo se kupříkladu o Společnost přátel USA (SPUSA), České děti, 

Nezávislé  mírové  hnutí,  Hnutí  za  občanskou  svobodu,  Demokratickou 

iniciativu, Obrodu – Klub za socialistickou přestavbu, Společnost za veselejší 

současnost  a  znovu  vydávání  Lidových  novin.  Dále  se  jednalo  o  podporu 

velkých  katolických  poutí,  setkávání  a  akcí  (Velehrad,  Hviezdoslavovo 

náměstí),  Desetiletí  duchovní  obnovy  národa,  a  petice  Podněty  katolíků  k 

129 SKILLING, Gordon H. Charta v mezinárodních souvislostech. In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
DRÁPALA, Milan, PREČAN, Vilém; VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po 
dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997, s. 317 – 325.

130 Ibidem.
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řešení situace věřících občanů v ČSR. Samotný Palachův týden v lednu 1989 

začal  akcí  Charty  77.  V listopadu  1989  se  pak  někteří  z  chartistů  aktivně 

zapojili  do  vyjednávání  s  vládnoucí  garniturou. Posléze  se  pak  několik 

signatářů angažovalo v zakládání či činnosti různých politických stan a hnutí.131

2.4.2. Přelomové okamžiky uvnitř Charty mezi lety 1977 – 1989

Dle Petra Uhla můžeme najít v dějinách Charty 77 následující mezníky a 

fáze:132

a. před 10. prosincem 1976 – fáze přípravná

b. od uvěznění Václava Havla do prosince 1976 – fáze základní

c. od půli ledna do půle března – první represivní fáze

d. od smrti Jana Patočky do poloviny září 1977 – fáze krizová

e. od září 1977 do května 1979 – fáze konsolidační

f. od uvěznění deseti předních chartistů 29. 5. 1979 do prosince 1981 (puč 

Jaruzelského) – druhá represivní fáze

g. léta 1982 – 1985 – fáze mírného vzestupu, získávání pozic ve společnosti  

a v cizině

h.  od  roku  1985 (perestrojka)  –  do poloviny  roku 1988 – fáze  rychlého  

rozvoje Charty a nezávislého hnutí.

i. od  listopadu 1988 do  srpna 1989 –  závěrečná fáze  z  vystupování  z  

příšeří a ilegality, většího sepětí se společností, zvláště s mladou generací, fáze 

rozkvětu nezávislého hnutí

Co se týče prvních tří fází, jsou popsány výše. Budu se tedy nyní věnovat 

tzv. krizové fázi. Použiji k tomu opět slov Petra Uhla: „První závažná situace,  

se kterou se musela Charta 77 po počátečních represích vyrovnávat, byla smrt 

131 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 64 
– 69.

132 UHL, Petr. Spory charty ohrožující jádro charty. In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; DRÁPALA, 
Milan, PREČAN, Vilém; VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. 
Brno : Doplněk, 1997 s. 267.

46



Jan Patočky.“133 Vzhledem k tomu, že brzy po jeho smrti došlo k uvěznění 

Václava Havla a jeho následnému odstoupení z funkce mluvčího,  zbyl  jako 

jediný  mluvčí  Jiří  Hájek.134 Dle  Petra  Uhla došlo tehdy k sporu:  „zda vést  

zákopovou válku, nevydávat další dokumenty, zmrazit Chartu 77, podpisovat  

její  základní  prohlášení  Charty  do  šuplíku  a  nezveřejňovat  podpisy,  

nerozšiřovat  okruh  signatářů.“135 To  bylo  vyřešeno  dokumentem  Sdělení  o 

závěrech interní diskuse o další práci Charty 77 a o rozšíření počtu mluvčích s  

průvodním  dopisem  Jiřího  Hájka vydaným  na  podzim  roku  1977,  který 

oznamoval  pokračování  činnosti  Charty.  Domnívám se,  že  tehdy  pro  další 

činnost Charty byla rozhodující jednak neutuchající vůle chartistů zasazovat se 

dodržování  lidských  práv  a  zastávat  se  všech  potřebných,  a  dále  to  že, 

navzdory  všem  možným  represím,  zůstal  Jiří  Hájek  jako  jediný  v  pozici 

mluvčího Charty 77. Nakonec i fakt, že v této fázi získala Charta více než sto 

dalších signatářů.136

Nyní k fázi konsolidační. V průběhu této fáze došlo k jakémusi upevnění 

směřování Charty, které podnítila řada významných událostí.  Jednak to byla 

účast chartistů na plese železničářů v lednu 1978 a po ní následující represe. 

Dalším  podstatným  mezníkem  vývoje  Charty  bylo  založení  samizdatového 

časopisu  Informace  o  Chartě v  lednu  1978,  kde  se  objevovaly  dokumenty 

Charty a další  informace o chartistickém dění,  sdělení VONSu, oznámení o 

represích  vůči  signatářům,  různé  výzvy,  soupis  výtisků  jiného samizdatu  či 

exilových periodik atd. Mezi lety 1977 – 1989 patřil počtem svých čísel mezi 

top  ten  vydávaných  samizdatových  periodik.137 I  dnes  je  cenným  zdrojem 

pravdivých informací o dění v tehdejším Československu.

Neméně významné bylo založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných 

133 UHL, Petr. Spory charty ohrožující jádro charty. In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; DRÁPALA, 
Milan, PREČAN, Vilém; VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. 
Brno : Doplněk, 1997 s. 265.

134 Sdělení o rezignaci Václava Havla na funkci mluvčího Charty. In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
DRÁPALA, Milan, PREČAN, Vilém; VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po 
dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997 s. 43 – 44.

135 UHL, Petr. Spory charty ohrožující jádro charty. In: In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
DRÁPALA, Milan, PREČAN, Vilém; VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po 
dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997 s. 265.

136 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 
– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

137 POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968– 1989, Brno: Továrna na sítotisk : 
Společnost pro reklamu a tisk R & T, 1993.
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v dubnu 1978 a  vlastně i  následující  represe,  kdy se  poměrně početná část 

chartistické  špičky  (jmenuji  např.  Otku  Bednářovou,  Jarmilu  Bělíkovou, 

Václava  Bendu,  Jiřího  Dienstbiera,  Václava  Havla,  Ladislava  Lise,  Václav 

Malého, Jiřího Němce, Danu Němcovou a Petra Uhla) ocitla ve vězení.138

 Dalším přelomem ve vývoji Charty bylo, když Václav Benda předložil na 

jaře  1978  tezi  o  budování  paralelní  polis.  Mělo  se  jednat  o  vytváření 

paralelních struktur k jejím oficiálním protějškům, které měly být nezávislé, a 

které  měly  napomoci  k  ozdravení  společnosti.139 Tím  byla  předznamenána 

hlavně činnost některých chartistů v 80. letech. Zároveň byl v této fázi vydán 

jeden  z  klíčových  dokumentů  o  směřování  a  vydávání  chartistických 

dokumentů – Dokument o bezpečnosti jaderných elektráren v Československu,  

zveřejněný jako podklad k diskusi (Dokument č. 22) z 27. listopadu 1978 (viz 

níže).

 Právě v průběhu této fáze začíná spolupráce Charty 77 s KSS–KOR. V 

rámci  této  etapy  vývoje  Charty  77  vznikly  též  první  dokumenty,  které 

informují,  že  se  její  zástupci  začali  stýkat  s  jinými evropskými špičkovými 

politiky. První takový dokument je z 5. května 1979. Zároveň už v této době 

získala Charta i ocenění z ciziny, jako byla cena Monismaniem ze Švédska.140

Tato fáze byla ukončena na konci května 1979 zmíněnou rozsáhlou policejní 

akcí proti signatářům Charty a VONSu. Nastala pak tzv. druhá represivní fáze, 

která trvala až do konce roku 1981. Během této fáze byla řada důležitých a 

čelních signatářů Charty 77 či  členů VONSu vězněna.141 To pravděpodobně 

napomohlo  k  založení  Kolektivu  mluvčích  na  počátku  roku  1980.  Jeho 

ustanovení je reflektováno v dokumentech Charty jako  Prohlášení mluvčích 

Charty  77  o  třech  letech  její  existence  a  o  kolektivu  mluvčích  a Dopis 

signatářům Charty 77 bilancující  10 let  existence Charty s návrhy na nové  

metody  její  činnost.  Z  posledně  jmenovaného  cituji  i  ostatní  důvody,  proč 

Kolektiv mluvčích vznikl:  „Dalším důvodem byla i potřeba viditelně zapojit  
138 ŠTERN, Ivan. Roky Charty 77– cyklus [online]. 03.05.2010 [cit. 2010–06–01]. Dostupný z 

WWW: <http://www.rozhlas.cz/skolniportal/soudobedejiny/ zprava/ 696955#1979>.
139 K nahlédnutí viz: PREČAN, Vilém. Křesťané a Charta 77 : výběr dokumentů a textů. Koln 

: Index, 1980.
140 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1  

(1977–1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
141 ŠTERN, Ivan. Roky Charty 77– cyklus [online]. 03.05.2010 [cit. 2010–06–01]. Dostupný z 

WWW: <http://www.rozhlas.cz/skolniportal/soudobedejiny/ zprava/ 696955#1979>.
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do práce Charty mladší lidi. Za třetí šlo o to, aby se na práci Charty podíleli  

zástupci  různých  názorových  orientací  (...)  Během  let  se  složení  Kolektivu  

mluvčích měnilo, dnes tam jsou hlavně bývalí mluvčí, někdy byli zváni aktivní  

signatáři,  nahodile  byli  zváni  jiní  (...),  ukázalo  se  totiž,  že  význam  účasti  

různých lidí se neustále proměňuje (kráceno).“142

Tato represivní fáze byla vystřídána fází mírného vzestupu, získávání pozic 

ve společnosti a v cizině, která trvala mezi lety 1982–1985. Myslím, že název 

této fáze vývoj v Chartě shrnuje. Z důležitých dokumentů, které tehdy Charta 

77 vydala, pak vyvolal živou diskusi zejména dokument Právo na dějiny v roce 

1984. Dokument měl také veliký ohlas i v akademických kruzích; v samizdatu 

o něm dokonce vyšly dva sborníky.143 Dalším mezníkem byl dokument Bilance 

osmileté  činnosti  Charty  77  z  6.  ledna  1985,  kde  Charta  upozorňuje  své 

úspěchy a neúspěchy. „I když státní orgány příjem dokumentů nepotvrzují a  

výslovně na ně nereagují  (...),  víme, že jsou na různých stupních mocenské 

hierarchie pečlivě studovány (...), státní orgány jsou nuceny vyrovnávat se s  

problémy, které by jinak pravděpodobně přehlížely nebo vůbec neznaly a jsou 

nuceny na ně nějakým způsobem reagovat. Nikdy přirozeně nepřiznají, že to či  

ono udělaly z podnětu Charty 77 nebo v důsledku její kritiky(…)“144 Právě zde 

se  Charta  77  výslovně  zmiňuje  o  tom,  že  stát  na  její  dokumenty oficiálně 

nereaguje, přesto ale mají určitou zpětnou vazbu státního aparátu.

Na  toto  období  navázaly pak  dvě  poslední  etapy:  fáze  rychlého  rozvoje 

Charty a nezávislého hnutí a závěrečná fáze vystupování z příšeří a ilegality. 

Jak již sám název napovídá, aktivita chartistů v tomto období vzrostla. Byla 

založena řada nezávislých iniciativ (viz výše). V průběhu této etapy došlo i k 

tzv. revoltě mladších. Zjednodušeně řečeno, jednalo se o to, že v roce 1986 

sepsala  řada  mladších  signatářů,  zvláště  mimopražských  (František  Stárek, 

Stanislav Devátý, Vydra, prohlášení formuloval Egon Bondy), dopis, který se 

ohrazoval  vůči  činnosti  (politické  strategii)  generace  „starších“  pražských 
142 Dopis signatářům Charty 77 bilancující 10 let existence Charty s návrhy na nové metody 

její činnosti. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–
1989. sv. 1 (1977 – 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 833 – 834.

143 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2  
(1984–1989). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.

144 Bilance osmileté činnosti Charty 77. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. 
Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2 (1983– 1989). Praha : Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 2007, s. 687 – 688.
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signatářů.145 Za nejvíce přelomový dokument této fáze bych označila dokument 

č. 2/87 – Slovo ke spoluobčanům – výzva československé veřejnosti k občanské 

spoluodpovědnosti  a k úsilí  o demokratický vývoj v zemi,  kterým Charta 77 

poprvé apeluje na československou veřejnost a vyzývá ji k činnosti. Tato etapa 

pak byla završena listopadem 1989.

Po roce 1989 se otevřela otázka dalšího osudu Charty. Bylo třeba zvážit, zda 

má Charta  pokračovat  ve své činnosti  v nových poměrech,  případně jakým 

směrem se má její činnost ubírat.  Názory chartistů byly velmi rozdílné. Dle 

pamětníka: „Poprvé se sešli chartisté v Praze 18. 3. 1990 (…) Část signatářů 

trvala na tom, že činnost Charty by měla pokračovat, transformovat se v jakýsi  

spolek na ochranu menšin. Uvažovalo se o vzniku instituce občanských klubů 

Charty,  které by v různých místech mohly podpořit  a organizovat iniciativu  

lidí. Někteří aktivisté vedeni Petrem Cibulkou chtěli právě autority Charty jako  

osvědčeného seskupení  disentu využít  k  vyčištění  veřejného života od všech 

pozůstatků komunismu. Část signatářů tvrdila, že nejpozději od chvíle, kdy z  

ústavy ČSR byla vyškrtnuta vedoucí role KSČ, vývoj spěje k demokracii, není  

původní Charty zapotřebí, protože nové aktuální úlohy měly být řešeny jinými  

nástroji,  než  jaké  užívala  Charta.“146 Vzhledem  k  tomu,  že  nedospěli  k 

žádnému konsenzu ohledně forem další činnosti, vydala na konci roku 1992 

Charta  77  své  poslední  společné  prohlášení,  kterým  se  její  působení 

ukončilo.147

2.4.3. Stát a Charta 77 mezi lety 1977 – 1989

Stát činnost Charty a jejich signatářů a sympatizantů velmi pečlivě sledoval. 

Doba,  kterou  strávili  signatáři  na  výsleších,  se  nedá  počítat  jen  na  hodiny, 

souhrnně by to jistě vydalo na několik měsíců či pár let. Chartisté mezi lety 

145 PALOUŠ, Martin. Poznámky ke generačním sporům v Chartě 77 v druhé polovině 
osmdesátých let.In: MANDLER, Emanuel (ed.): Dvě desetiletí před listopadem 89. Praha: 
Maxdorf, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, s. 35 – 44. 

146 VANČURA, Jiří. Poslední léta Charty. In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; DRÁPALA, Milan, 
PREČAN, Vilém; VANČURA, Jiří. Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. Brno : 
Doplněk, 1997, s. 317 – 325.

147 Ibidem, s. 317 – 325.
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1977 – 1989 absolvovali nespočet domovních prohlídek, mnoho z nich mělo v 

bytě i v telefonu odposlech, řada z nich byla sledována.148

Z fondu ministerstva vnitra, uloženému v ÚSD AV ČR, zjistíme, že státní 

aparát  (vnitro)  si  pořizoval  kopie  některých  dokumentů  Charty  a  sdělení 

VONSu. Najdeme zde např. opisy dopisů Josefa Zvěřiny kardinálovi (tehdy 

pražskému  biskupovi)  Tomáškovi,  týkající  se  Prohlášení  ordinářů, redakci 

Rudého práva a Lidové demokracie, opis dopisu Miloše Rejchrta, který zaslal 

biskupu Tóthovi atd. Stát si také pořizoval kopie některých dopisů signatářů do 

ciziny,  popř.  cizinců  signatářům.  Je  to  např.  dopis  Františka  Janoucha  a 

Václava Bendy do Paříže ohledně potíží,  které měl se vzděláváním v ČSSR 

Marek Benda.149

Stát sledoval i ocenění, které Charta 77 a chartisté získali za svou činnost či 

za samizdatovou literaturu. Taktéž vnitro zajímalo možné propojení Charty 77 

a VONSu se zahraničím a otázka zahraniční podpory VONSu.150 Zjistíme zde, 

že  pracovníci  tohoto  ministerstva  měli  i  pokyn  poslouchat  rádia  (BBC, 

Svobodnou  Evropu,  Hlas  Ameriky),  monitorovat  zahraniční  televize  a 

zahraniční  (německý,  rakouský,  polský,  italský,  francouzský,  americký, 

britský)  tisk  z  hlediska  toho,  jestli  obsahují  dokument  Charty,  rozhovor  se 

signatářem  Charty  či  se  jinak  zabývají  Chartou.151 Pracovníci  vnitra pak 

přeložené  zprávy analyzovali,  což  vyplývá  z  podtrhování  či  poznámkového 

aparátu jednotlivých textů.152

Státní aparát též mezi chartisty infiltroval spolupracovníky StB a snažil se 

některé chartisty získat pro spolupráci s StB. Víme, že v Chartě bylo devět 

agentů:  Milan  Hübl,  Vladimír  Príkazský,  Pavel  Muraška,  Bohumil  Šimon, 

Egon Čierný, Josef Hodic, Václav Hyndrák, Jiří Kořínek a Vladimír Škutina.153 

Kromě toho státní  aparát  inicioval speciální  akce StB (např.  Asanace,  Klín, 

148 Edice dokumentů. Pamětníci.
149 ÚSD AV ČR. f. Federální ministerstvo vnitra, materiál o Chartě 77. Karton. 5. Karton 6.
150 ÚSD AV ČR. f. Federální ministerstvo vnitra, materiál o Chartě 77. Karton. 5. 
151 Toto se týkalo samozřejmě i činnosti církví, jak je patrno z pořízených záznamů. Jednalo 

se o záznamy zahraničních článků (v překladu) na téma porušování náboženských práv v 
Československu, Velehradská pouť, dále sděleních určených Janem Pavlem II. některým 
duchovním a laikům.

152 ÚSD AV ČR. f. Federální ministerstvo vnitra, materiál o Chartě 77. Karton. 5. 
153 Radek Schovánek. Charta 77. Devět agentů mezi námi. Lidové noviny, 9. 1. 2007, 7, s. 1.
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Izolace, Úder, Nábor), které měly vést k rozložení Charty.154

Z torza protokolů výslechů jednotlivých signatářů SNB vyplývá, že stát i 

přes veškeré tyto aktivity neměl takový úspěch, jakého chtěl dosáhnout. To je 

zřejmé  i  z  toho,  že  v  řadě  protokolů  signatářů  na  počátku  i  na  konci  let 

osmdesátých  se  objevují  takové  otázky,  zda  se  signatáři  podílejí  osobně na 

tvorbě dokumentů Charty 77 (patrno z výslechu Václav Bendy, Jana Kozlíka, 

Václava Malého, Dany Němcové, Miloše Rejchrta),155 případně na to, kdo je 

členem aktivizačního jádra Charty 77.156

 I  když  několik  signatářů  díky tlaku,  represím a  šikaně  státního  aparátu 

odvolalo svůj podpis anebo emigrovali, státnímu aparátu se Chartu 77 rozložit 

nepodařilo.

2.4.4. Další vývoj oficiálních postojů církví k Chartě 77

Nyní se navraťme zpět k otázce, která se týká reakcí církví na Chartu.157 Jak 

je  uvedeno  výše,  většina  oficiálních  představitelů  církví  vydala  k  vzniku 

Charty svá prohlášení, která se objevila v řadě médií. Bohužel je velmi těžko 

zjistitelné, jak se vyvíjel jejich vztah k Chartě 77. Vzhledem k tomu, že mezi 

chartistickou špičku patřili z věřících především signatáři z řad ČCE a ŘKC 

(viz níže), soustřeďme se teď na vývoj postojů představitelů těchto církví k 

Chartě.

Řada věřících chartistů se po vydaných prohlášení své církevní hierarchie 

snažila svůj postoj k Chartě vysvětlit a obhájit. Kupříkladu Tomáš Bísek napsal 

dopis Co  mne  vedlo  k  podpisu  Charty  77.  Milan  Balabán,  Alfréd  Kocáb, 

Svatopluk  Karásek,  Miloš  Rejchrt,  Jakub  Trojan  utvořili  text  Náš  vztah  k  

prohlášení Charty 77, na který částečně navázal elaborát  Postavení církve a 

věřících. Z evangelických laiků, kteří sepsali texty v podobném duchu, bych 
154 Z poznámek z Edice dokumentů. Též Pamětníci.
155 ÚSD AV ČR. f. Federální ministerstvo vnitra. Materiál o Chartě 77. Karton. 5.
156 Ibidem.
157 Jak uvádím výše v textu, vývoj vztahu řadových věřících k Chartě mohl být možná od 

oficiálních postojů představitelů církví diametrálně odlišný; není to ale prokazatelné. K 
historii řady církví v ČSSR mezi lety 1977 – 1989 nebyly zatím publikovány studie, které 
by toto postihovaly. Zaměřím se opět tedy opět jen na dostupné oficiální reakce některých 
církví (viz výše).
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ráda  jmenovala  alespoň  Boženu  Komárkovou  a  Ladislava  Hejdánka. Z 

katolického  prostředí  se  namátkou  jedná  o  dopisy  Josefa  Zvěřiny,  Karla 

Soukupa a Marie Rút Křížkové, Tomáše Vlasáka, Václava Diviše a Františka 

Vlasáka.158

Jak  takováto  obhajoba  vypadala,  vyplývá  např.  z  dopisu  Josefa  Zvěřiny 

kardinálu  (tehdy  jen  biskupovi)  Tomáškovi  z  24.  ledna  1977.  Píše  v  něm 

například toto: „Podle toho, co Prohlášení obsahuje, mám dojem, že ordináři  

vůbec Chartu 77 nečetli. Ale dělníci a prostí lidé odmítali podobná prohlášení  

podepsat z prostého a čestného důvodu, že neví, co Charta 77 říká!“159 Dále 

zde kritizuje netečnost vedení církve k porušování náboženských práv, což se 

projevilo i v pastýřských listech ordinářů a biskupů. Upozorňuje zde i na slova 

druhého Vatikánského koncilu, který hovoří o tom, že „laikům je v potřebných 

nutnostech dáno na vědomí více Ducha svatého“ 160 – čímž vyjadřuje, že i když 

úvodní  Prohlášení Charty  77  nebylo dílem vedení  církve,  tak je pro církev 

cenné.

Je jisté,  že  tyto dopisy a  reakce okamžitě nezapříčinily změny postojů v 

církvích. ČCE ještě v roce 1977 vyhlásila kárný řád a zvláštní komisi, která se 

zabývala  čelními  signatáři  Charty  z  řad  své  církve.  Mnohým  signatářům, 

obzvlášť  těm spjatým s  dopisem 31  členů  ČCE národnímu  shromáždění  o 

náboženské svobodě,  byla  posléze  udělena  důtka,161 ba  dokonce  se  v  rámci 

ČCE  měly  ozvat  i  hlasy  požadující  vyloučení  signatářů  z  církve.162 Je 

pravděpodobné,  že  se  tomu  tak  dělo  z  důvodu  nátlaku  státního  aparátu  na 

církev. Připomeňme si, že synodní senior Václav Kejř se za málo odsuzující 

prohlášení k vzniku Charty ocitl v Ruzyni.163 Jaký byl další vývoj postojů této 

158 NM – ČSDS, fond: Charta 77, Texty k Chartě 77, rok 1977, nezpracovaný fond.
159 Dopis Josefa Zvěřiny biskupovi Tomáškovi z 24. ledna 1977. NM – ČSDS, fond: Charta 

77, Texty k Chartě 77, rok 1977, nezpracovaný fond.
160 Ibidem.
161 D43 uvedl: „My jsme dostali všichni signatáři přísnou důtku. Údajně to byl krok na naší  

obranu, v tom oficiálního stanovisku církve. Protože existuje v zásadách článek, který říká,  
že určitý skutek může být potrestán pouze jednou. Takže oni nás potrestali jednou tím, že 
nám dali tu důtku a tím jako řekli, že to bylo vyřešeno. Ovšem ono to má i tu druhou 
stránku..A ta druhá stránka je, že státní orgány poukazovaly na to, že jsme trestáni svou 
vlastní církví. Čili, že naše vlastní církev nás staví stranou, kritizuje.“

162 ŠIMSA, Jan: Začátky hnutí za lidská práva mezi českobratrskými evangelíky. In: 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; DRÁPALA, Milan, PREČAN, Vilém; VANĆURA, Jiří. Charta 
77 očima současníků. Po dvaceti letech. Brno : Doplněk, 1997, s.167 – 171.

163 Přehledná zpráva o státem organizovaných akcích a pomluvách proti Chartě 77 a 
jednotlivým signatářům (Dokument č. 6). In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. 
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církve  k  signatářům  Charty  77  či  ČCE  se  mi  nepodařilo  z  dostupné 

publikované literatury zjistit.  Z publikovaných oficiálních programů jednání 

synodu této církve vyplývá, že se v následujících letech (tj. po roce 1977), již 

závažným způsobem problematiky Charty nezabývaly. Na druhou stranu tento 

program musel mít schválení Sekretariátu pro věci církevní.164 Takže nelze s 

jistotou prohlásit, že vedení církve na Chartu dále nereagovalo. Vyplývá to i z 

postojů církve při odebírání státních souhlasů, popř. postojů církve k přeložení 

duchovních.165 Detailní  obraz vývoje vztahu této církve k Chartě si budeme 

moci udělat až poté, co bude řada materiálů zpřístupněna. Dalo by se ale říci, 

že  se  od  r.  1977  postoje  vedení  ČCE  k  Chartě  77  příliš  nezměnily.166 To 

znamená, že se vedení ČCE s Chartou 77 rozhodně neztotožnilo a rozhodně jí 

nepodporovalo.

Specifický vývoj názorů k Chartě 77 byl pak v rámci ŘKC. Za svůj podpis 

Charty  byl  např.  tehdejší  kněz  Václav  Malý  kardinálem  Tomáškem  tvrdě 

pokárán.  D34 k  tomuto  uvádí:  „Chartu  jsem podepsal  po  delším váhání  a  

diskusi  s  provinciálem Pavlíkem,  který  byl  spíše  proti,  ale  výslovně  podpis  

nezakázal.  Ručitelem byl  P.  Josef  Zvěřina.  Podpora řádu téměř  nulová.“167 

Tyto  reakce  se  tedy  zcela  shodují  s  prohlášením  ordinářů  v  Katolických 

novinách (viz  výše).  Chartu  77  oficiální  církevní  hierarchie  nepodpořila, 

distancovala  se  od  ní.  Na  druhou  stranu  nezakazovala  podepisovat  úvodní 

Prohlášení Charty 77. 

Jaroslav  Cuhra  vývoj  postojů  církví  k  Chartě  77  hodnotí  takto:  „Vedení  

církví  se sice nevzdalo (jistě svým způsobem obhajitelného) přesvědčení,  že 

Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv.. 1 (1977–1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, 2007.
Věznění byli i představitelé metodistické církve. Jejich stanovisko totiž částečně svou 
formulací připomínalo Prohlášení Charty 77. viz: SCHNEEBERGER, Vilém. Methodism 
in Czechoslovakia: (1818– 1992). Praha : Evangelická církev metodistická, 2004.

164 Zdroj: Dr. Petr Moréé, pracovník Katedry církevních dějin na Evangelické teologické 
fakultě.

165 V ČSDS je uchován soukromý dopis Miloše Rejchrta z 25. 5. 1982, který zaslal synodní 
radě ohledně Tomáše Bíska. Miloš Rejchrt píše synodní radě, naznačuje, že přeložení 
tohoto kněze rada osvětlila i ve světle k možné revizi jeho chování. To znamená přerušení 
styků s chartisty a VONSem, což Rejchrt radě vytýká. Jiný obdobný dokument jsem zde ale 
nenalezla.
 NM – ČSDS, fond: Charta 77, Texty k Chartě 77, rok 1982, nezpracovaný fond.

166 Toto mi potvrdil i Dr. Peter Morée, pracovník Katedry církevních dějin na Evangelické 
teologické fakultě.

167 Odpověď na mé dotazníkové šetření. D34.
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duchovní v činné službě by se měli primárně soustředit na své zachování pro  

činnost církve a neriskovat kontakt s chartisty či vůbec podpisem Charty střet s  

„mocí“,  původní  ostrý  konflikt  však byl  tiše  upozaděn (…)  V ŘKC zůstala  

specifická  prostředí,  jež  i  nadále  považovala  tento  druh  opozice  za 

nepoužitelný, z původních obvinění z naivismu však mnoho nezůstalo.“168

 Klíčovou roli alespoň v částečné změně postojů katolíků k Chartě mohlo 

sehrát zvolení Karola Wojtyly na post papeže (viz výše). Dalšími důležitými 

osobami  pro  změnu  postojů  věřících  k  Chartě  v  katolickém prostředí  byli 

teolog Josef Zvěřina a Tomáš Vlasák. Dle VK5: „On, Tomáš Vlasák, to byl ten,  

kdo do jisté míry kardinála Tomáška zpracovával, kdo říkal, že v Chartě jsou  

slušní lidé, že jsou to katolíci, apod.“169 Dle Jaroslava Cuhry: „Zvěřina podal  

(…) zásadní argumenty v dopisech kardinálu Tomáškovi. Jak v jednom z nich 

připomněl, je alarmující, že Chartu kladně hodnotí papež Pavel VI. a místní  

církev hovoří ústy svého nejvyššího představitele v podstatě opačně. Varoval  

před tím, že taková prohlášení podrývají možnost zlepšit situaci církve v zemi,  

neboť fakticky naznačují, že vše je v pořádku(…) Jak zdůraznil, nikdo nečekal,  

že hierarchie ji  bude podepisovat a ani by to vcelku nebylo logické. Ovšem 

připojení k režimní propagandě posouvá církev do jiné roviny. V neposlední  

řadě  pak  Zvěřina  poukázal  na  ztroskotání  dosavadní  strategie  ústupného 

vyjednávání, přinášející další a další ztráty(…)“170 Pro představu o tom, jakým 

způsobem se Josef Zvěřina Charty 77 zastával, uvádím v příloze jeden z jeho 

textů  Aby bylo jasno /O náboženství církvi, politice, Chartě a jiných věcech/, 

který byl otištěn v samizdatovém časopisu Informace o církvi. Chartu 77 v něm 

jednoznačně hájí, doporučuje jejím kritikům se s ní lépe seznámit a doslova 

nabádá:  „Zajisté není třeba, aby se všichni hlásili do Charty. Ale když na to 

nemají,  neměli  by  ji  špinit  a  házet  jí  klacky  pod  nohy,  zvláště  když  sami  

neudělají  nic.“171 Taktéž zde opakuje výzvu papeže Pavla VI.  o doporučení 

spolupráce  katolíky  s  nekatolíky.  Píše  zde  otevřeně  svůj  názor  týkající  se 

168 CUHRA, Jaroslav. Kam nás to vedete? Křesťané a Charta 77. Dějiny a současnost, únor 
2007, roč. 29, č. 2, s. 36.

169 Dotazníkové šetření. VK5.
170 CUHRA, Jaroslav. Kam nás to vedete? Křesťané a Charta 77. Dějiny a současnost, únor 

2007, roč. 29, č. 2, s. 35.
171 ZVĚŘINA, Josef. Aby bylo jasno /O náboženství církvi, politice, Chartě a jiných věcech. 

Informace o církvi. 1986, 7, s.8–10.
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tehdejší církevní hierarchie: „Bojím se, že ultrakatolíci si zde podávají ruku s  

protivníky  církve.“172 Tím  zřejmě  naznačuje,  že  na  rozdíl  od  spolupráce 

věřících s nevěřícími (tedy exkomunisty) v Chartě byla pro církev škodlivější 

činnost některých kněží v PiT. Z čelních představitelů ŘKC v ČSSR (tedy jako 

československých  ultrakatolíků)  bychom  takto  mohli  označit  např.  Josefa 

Vranu.

 Do jaké míry to mohlo věřící, laiky i duchovní ovlivnit, je velmi obtížně 

zjistitelné.173 Nicméně můžeme s určitostí prohlásit, že změna postojů k Chartě 

77 nastala alespoň v případě kardinála Tomáška. Poměrně známým faktem je 

ten, že když se stala mluvčí Charty Marie Rút Křížková roku 1983, udělil jí 

kardinál  Tomášek  apoštolské  požehnání.  A  že  kardinál  Tomášek  později 

přijímal a žehnal i jiným chartistům.174 Od poloviny 80. let Tomášek signoval a 

nejspíše i vytvářel veřejné dopisy nejvyšším státním orgánům a představitelům, 

v nichž upozorňoval  na porušování  práv církve a podpořil  petici  Augustina 

Navrátila.175 Asi  i  proto  jemu  poslali  mluvčí  Charty  oficiální  blahopřání  k 

devadesátým narozeninám.176 Je ale jisté, že se tato změna postojů nevztahovala 

k všem ordinářům ŘKC. 177

Jak působila tato skutečnost na věřící signatáře Charty 77, vyplývá ze slov 

Dany Němcové. Ta v podstatě vše výše uvedené svými slovy potvrzuje: „Nám 

nešlo  o  to,  založit  nějaké  masové  hnutí  a  také  si  myslím,  že  to,  co  dělala  

Charta,  v  podstatě  podporovalo  všechny  ostatní,  do  jisté  doby  izolované 

skupiny. Ale typické je, že když někde došlo k nějakému zásahu nebo perzekuci,  

skončilo  to  u  Charty  a  Charta  se  jich  zastávala.  Do  problémů  se  dostali  

například  i  křesťané,  protože  řeholnice  měly  seznamy  tajných  kněží  nebo 

řeholníků u sebe na letišti, kde jim je vzali a ty lidi zavřeli. Dokud jsme se to  

nedozvěděli,  církev  se  od  nás  víceméně  distancovala,  protože  nechtěla  mít  

172 ZVĚŘINA, Josef. Aby bylo jasno /O náboženství církvi, politice, Chartě a jiných věcech. 
Informace o církvi. 1986, 7, s.8–10.

173 Možností by byl rozsáhlý sociologický průzkum, na který ovšem jako student nemám 
patřičné finance.

174 Dotazníkové šetření. VK5.
175 CUHRA, Jaroslav. Kam nás to vedete? Křesťané a Charta 77. Dějiny a současnost, únor 

2007, roč. 29, č. 2, s. 35.
176 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2 (1984 

– 1989). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
177 Dotazníkové šetření. D27.
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problémy, ale když jsme se začali těch lidí zastávat a ty lidi skutečně propustili  

z vazby, pohlížela na nás trochu jinak (...) Ale to už bylo ke konci osmdesátých 

let, kdy se i ve Vatikánu změnil postoj k tomu, zda má církev zůstat netečná  

nebo být trochu rezistentnější.“178 

Dále uvedu slova D9: „Vztah chartistů k oficiálním církevním strukturám 

nebyl prakticky žádný, alespoň o něm nic nevím. Bylo to dáno oboustrannou  

nedůvěrou a doslova strachem církevních hodnostářů o jakýkoliv kontakt. U 

věřících  tomu  bylo  docela  jinak.  Jsem  přesvědčen,  že  velká  část  věřících 

chartistům alespoň fandila  a dovedla je  občas podpořit.  Mohu to  doložit  z  

osobní zkušeností: v době, kdy jsem ještě sloužil v břeclavské farnosti,  došlo 

k uvěznění tzv. „desítky“ chartistů (Malý, Dienstbier, Lis, Bednářová a další).  

Charta  vyhlásila  celostátní  dvoudenní  hladovku  za  propuštění  těchto  lidí.  

Vyhlásil jsem tuto hladovku ve farnosti a všichni lidé ji přijali s pochopením a 

věřím,  že  ji  také  absolvovali,  včetně  modliteb.  Je  pochopitelné,  že  žádné 

masové přihlášení se k Chartě 77 ze strany věřících nenastalo, to bych také po 

nikom  nepožadoval,  ale  zcela  určitě  byla  Charta  jednou  z nadějí  na 

náboženskou svobodu.“179

Zjednodušíme-li  výše  uvedená  fakta,  můžeme  konstatovat,  že  alespoň 

někteří  z  vrcholných  představitelů  ŘKC  svůj  postoj  k  Chartě  77  postupně 

změnili. Jestli se obdobně vyvíjel postoj i jiných vrcholných představitelů nebo 

věřících laiků ostatních církví v Československu, se mi nepodařilo prokázat, i 

když jsem použila veškeré dostupné relevantní studie.

2.5. Chartisté

Zjistit reálný počet osob, které se podílely na práci Charty 77 a mají tedy 

nárok na to být označeny jako chartisté, je nemožné. I když vyplývá jasně, že 

úvodní Prohlášení Charty 77 podepsalo celkem 242 signatářů a k roku 1990 se 

jejich počet zvýšil na 1 898,180 musíme toto číslo považovat jen za orientační. 

178 Dana Němcová [online]. 2009 [cit. 2010–04–20]. <http://www.ustrcr.cz/cs/dana–
nemcova–1934>

179 Dotazníkové šetření. D9.
180 Vzhledem k tomu, že 25 z nich svůj podpis odvolalo, je „výsledný počet“ signatářů 1883. 

57



Mnohým  sympatizantům  Charty  byl  podpis  rozmlouván.  A  to  proto,  že 

dotyčný/á buď vykonával/a nějakou režimem netolerovanou činnost a jeho/její 

podpis  by  ji  mohl  ohrozit.  To  byla  pravděpodobně  příčina,  proč  Chartu 

nepodepsalo více duchovních.  Dále tu byl důvod nutnosti  obživy rodiny (to 

bylo např. u Bendů) a v neposlední řadě byl podpis rozmlouván studujícím.181 

Z těchto příčin bychom mohli tedy odvodit, že chartistů bylo ve skutečnosti o 

dost více. Tato hypotéza mi byla potvrzena D34 a D55. Posledně jmenovaný 

totiž uvedl: „Tuto činnost (korportace zahraničních tiskovin) vykonávali lidé,  

kteří  zatím Chartu 77 nepodepsali,  podepsali  ji,  až když se na ně provalilo  

něco  souběžně  s  podpisem  Několika  vět.“182 Odhalit  tedy  přesné  množství 

sympatizantů, těch co Chartě pomáhali, se nám již nepodaří prokázat. 183

Slovenských  signatářů  Charty  bylo  oproti  těm  českým  podstatně  méně. 

Položme si tedy otázku, proč se tomu tak stalo. Jaroslav Cuhra na toto téma 

uvedl,  že  není  znám  žádný  pokus  o  získávání  zakládajících  signatářů  na 

Slovensku.184 To mohl být jistě jeden z důvodů, Charta 77 vznikala v Praze; 

Slovensko bylo za dané politické situace obtížněji  kontaktovatelné.185 Navíc 

zde panovala tehdy k „v Praze vzniklým věcem“ nedůvěra.186 Daniel Kaiser 

mimo jiné tvrdí:  „Signatáři v Čechách byli hlavně humanisté politické elity  

mimo moc.“187 Ze slovenských elit však Chartu podepsal jen Dominik Tatarka, 

Iva Ponická a Miloslav Kusý. S Chartou jsou spjati ještě Ján Čárnogurský a 

Milan  Šimečka,  kteří  jí  ovšem  nesignovali.  Hlavní  slovenský  představitel 

politické rezistence vůči moci Alexander Dubček Chartu rovněž nepodepsal.188 

Nad to na Slovensku odpor vůči režimu představovala hlavně katolická církev, 
Zdroj: Edice dokumentů.

181 To upozorňuje např. JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Dále řada pamětníků ve svých 
memoárech.

182 Dotazníkové šetření. D34.
183 Musíme vzít v úvahu: nutnost utajení, což znamená, že se chartisté se sympatizanty 

neznali navzájem. Nehledě na fakt, že část těchto lidí /lidí mající na ně kontakt/ je již po 
smrti.

184 CUHRA, Jaroslav. Kam nás to vedete? Křesťané a Charta 77. Dějiny a současnost, únor 
2007, roč. 29, č. 2, s. 36.

185 Spíše než o možnostech komunikačního spojení můžeme hovořit o komunikačním 
omezení (internet, mobily ale i pevná linka nebyly samozřejmým vybavením tehdejších 
domácností jako nyní). Veřejné telefony byly odposlouchávané, listovní tajemství vždy 
zachováváno nebylo.

186 RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Druhý díl., Česko – slovenské vztahy 1945 – 
1992. Bratislava: Academic Press ; Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1998.

187 KAISER, Daniel. Disident Václav Havel. Praha; Litomyšl : Paseka, 2009, s. 123.
188 Edice dokumentů.
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nebylo  zde  tolik  „humanistických  disidentů“ věnujících  se  např.  kultuře  a 

umění.189 Musíme vzít též na vědomí fakt, že Slováků bylo tehdy méně než 

Čechů. Možných důvodů je tedy několik.

Chartistický  život  se  odehrával  na  různých  místech  tehdejšího 

Československa  (převážně  ale  na  území  Čech  a  Moravy). Chartisté  a 

sympatizanti se scházeli např. v Jihlavě a v Brně. Ovšem zdá se, že zřejmě 

nejklíčovějším centrem chartistického dění  byla  Praha.190 Neboť do činnosti 

týkající  se  přímého  vydávání  a  formulování  dokumentů  Charty  se  zapojili 

především chartisté  a  sympatizanti  z  Prahy a  okolí.191 Svou roli  mohla  pak 

sehrát i přítomností zahraničních velvyslanectví a agentur v hlavním městě. A 

také jistá anonymita, kterou Praha poskytovala. V neposlední řadě to, že míra 

účasti  na  vzniku  dokumentů  se  také  odvíjela  od  finančních  a  časových 

možností  chartistů. Přímo z dokumentu Charty 77 totiž vyplývá následující: 

„Signatáři mají jen a jen ty povinnosti, které sami sobě uloží, a jejich práva  

jsou  dík  okolnostem  značně  teoretická:  kterýkoliv  signatář  sice  může  do 

čehokoliv mluvit, v praxi má však většina signatářů na Chartu vliv malý, ať už  

proto, že se necítí být k jejímu ovlivňování kvalifikována nebo proto, že k němu 

nemá praktickou příležitost nebo konečně proto, že někteří aktivnější signatáři  

nemají čas a sílu intenzivněji zjišťovat mínění ostatních, anebo na ně prostě  

zapomínají.“192

Nyní si položme otázku, jaké typy lidí Chartu signovaly. Z podpisů vyplývá, 

že  se  jednalo o osoby různých profesí  a  povolání  jako umělce,  akademiky, 

právníky, lékaře, učitele, ale i dělníky, horníky, jeřábníky, uklízeče, elektrikáře, 

pracovníky JZD atd.193 Byly to též osoby různé víry a přesvědčení (jak ostatně 

stojí i v jejím úvodním prohlášení Charty – viz výše). Byli zde exkomunisté – 

někdy nazývaní jako e–club či úterníci – z představitelů např. Zdeněk Mlynář, 

189 Pamětníci.
190 Viz: Edice dokumentů. Pamětníci D54, D55.
191 Ovšem z dokumentů jasně vyplývá, že do vzniku dokumentu zasáhli i lidé z jiných regionů 

(např. dr. Kusý, dr. Šimečka a dr. Ján Čarnogurský ze Slovenska).
DK45 kladl důraz na důležitou roli Brna. Hlavně vyzdvihl význam aktivit u Šimsů a 
Boženy Komárkové a činnost Jaroslava Šabaty. 

192 Dopis signatářům Charty 77 bilancující 10 let existence Charty s návrhy na nové metody 
její činnosti. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–
1989. sv. 1 (1977 – 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 830.

193 Edice dokumentů.
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Jiří Hájek, Miloš Hájek, Zdeněk Jičínský a Rudolf Slánský, Zdeněk Jičínský, 

Jiří  Dienstbier,  Vladimír  Kadlec,  Josef  Litera,  Ludmila  Jankovcová,  Karel 

Bartošek, Robert Kalivoda, František Sádlík. Ti patřili mezi výše kvalifikované 

signatáři  Charty  (expolitiky,  právníky,  historiky,  sociology,  pedagogy  a 

odborníky).194 Další  skupinou  zde  byli  socialisté  Rudolf  Battěk,  Jaroslav 

Mezník, Jan Tesař, Jiří Müller.195 V neposlední řadě zde byli zastoupeni věřící, 

z nichž zmíním např. Václava Malého, Václav Bendu, Němcovi, Ivana Medka, 

Miloše  Rejchrta,  Jana  Šimsu,  Jakuba  Trojana,  Alfréda  Kocába,  Svatopluka 

Karáska,  Boženu  Komárkovou,  Ladislava  Hejdánka  a  Roubalovi  (dále  viz 

níže).196 Opomenout ale nemohu ani na signatáře  z řad umělců,  jména jako 

Václav Havel, Marta Kubišová, Jaroslav Seifert; či představitele undergroundu 

– Ivan „Magor“ Jirous, Karel Soukup, František „Čuňas“ Stárek.197

To, co je všechny spojovalo, byla dle mého názoru neochota zavírat oči a 

mlčet k problémům soudobé společnosti, podpis pod úvodním prohlášením i 

následné represe ze strany státního aparátu. Po podpisu se pak mohli podílet, 

dle  svého  vlastního  uvážení,  blíže  na  práci  Charty  77,  popř.  na  dalších 

aktivitách s Chartou spjatých (viz níže).

2.5.1. Mluvčí a Kolektiv mluvčích

Určitou  specifickou  skupinou  v  Chartě  byli  její  mluvčí.  Charta  se  totiž 

prezentovala hlavně svými dokumenty a právě jejich podpis určoval, jaký text 

se stane dokumentem Charty. První mluvčí byli vybráni v rámci prosincových 

schůzek v roce 1977. Platilo nepsané pravidlo, že každý rok byla vybraná nová 

trojice  mluvčích,  jež  měla  zastřešit  různé  proudy  chartistů.198 Dle  Anny 

Šabatové:  „Nový  mluvčí  měl  pocházet  ze  stejného  ideového  proudu  jako  

dotyčný. Jeden mluvčí byl vždy vyloučený komunista, druhý z nekomunistické 

194 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1994, s. 30 – 38.

195 Ibidem, s. 38.
196 Ibidem, s. 38 – 42.
197 Viz Dokumenty Charty. Seznamy nových signatářů. In: Edice dokumentů.
198 Viz Dokumenty Charty. Edice dokumentů.
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demokratické opozice a třetí měl být reprezentantem kultury a umění.“199

Pro názornost uvedu seznam mluvčích200 v tabulce:

Od: 1. mluvčí 2. mluvčí 3. mluvčí
01. 01. 1977 Jiří HÁJEK Václav HAVEL Jan PATOČKA
21. 09. 1977 Jiří HÁJEK Ladislav HEJDÁNEK Marta KUBIŠOVÁ
06. 04. 1978 Jaroslav ŠABATA Ladislav HEJDÁNEK Marta KUBIŠOVÁ
06. 11. 1978 Ladislav HEJDÁNEK Václav HAVEL
08. 02. 1979 Václav BENDA Jiří DIENSTBIER Zdena TOMINOVÁ
05. 06. 1979 Jiří HÁJEK Ladislav HEJDÁNEK Zdena TOMINOVÁ
01. 01. 1980 Marie HROMÁDKOVÁ Miloš REJCHRT Zdena TOMINOVÁ
01. 02. 1980 Marie HROMÁDKOVÁ Miloš REJCHRT Rudolf BATTĚK
13. 01. 1981 Václav MALÝ Bedřich PLACÁK
10. 02. 1981 Václav MALÝ Bedřich PLACÁK Jaroslav ŠABATA
07. 01. 1982 Anna MARVANOVÁ Ladislav LIS Radim PALOUŠ
09. 01. 1983 Anna MARVANOVÁ Jan KOZLÍK Radim PALOUŠ
02. 02. 1983 Anna MARVANOVÁ Jan KOZLÍK Marie Rút KŘÍŽKOVÁ
07. 01. 1984 Václav BENDA Jiří RUML Jana STERNOVÁ
06. 01. 1985 Jiří DIENSTBIER Eva KANTŮRKOVÁ Petruška ŠUSTROVÁ
07. 01. 1986 Martin PALOUŠ Anna ŠABATOVÁ Jan ŠTERN
06. 01. 1987 Jan LITOMISKÝ Josef VOHRYZEK Libuše ŠILHÁNOVÁ
02. 01. 1988 Miloš HÁJEK Bohumír JANÁT Stanislav DEVÁTÝ
02. 01. 1989 Tomáš HRADÍLEK Dana NĚMCOVÁ Alexandr VONDRA
06. 01. 1990 Jan RUML Miroslav LEHKÝ Miroslav TYL
leden 1991 Helena KLÍMOVÁ Hana PONICKÁ Alena HROMÁDKOVÁ
leden 1992 Eva JOACHIMOVÁ Květa PRINCOVÁ Věra ROUBALOVÁ

Problém najít  za sebe náhradu měla veliká část  mluvčích.  Pro ilustraci  – 

Václav Malý oslovil asi 25 lidí a až Radim Palouš souhlasil.201 Dělo se tak i 

proto,  že všichni mluvčí  vykonávali  velmi zodpovědnou, ale  i  nebezpečnou 

práci. De facto to byli právě oni, kdo ze všech signatářů odolával největšímu 

tlaku. Museli být schopní tuto činnost fyzicky a psychicky zvládnout, být na ni 

alespoň částečně intelektuálně připravení a mít tolerantní okolí (hlavně rodinu). 

Kamila Bendová k tomuto uvedla: „Již od srpna se přemýšlelo, kdo by měl  

odvahu převzít tuto roli, která pro jeho nositele znamenala, že jeden rok stráví  

obětavou  prací  pro  ostatní.  Kdosi  spočítal,  že  pravděpodobnost  zavření  

mluvčího byla skoro více než padesátiprocentní.“202

199 ŠABATOVÁ, Anna. Charta 77 – neopakovatelná zkušenost nebo inspirace pro dnešek?
(přednáška), s.6 – 8. Materiál jsem získala od autorky. 
V sekundární literatuře jsem objevila ovšem i řadu jiných rozdělení. Jako na exkomunisty, 
křesťany a umělce.

200 Seznam mluvčích Charty 77. Charta 77 v zápase o lidská práva a občanskou svobodu.  
Charta 77[online]. 2006 [cit. 2010–04–28]. Dostupný z WWW: < 
http://www.charta2007.cz/index.php?sh=dokum/5>.

201 JANDOUREK, Jan. Václav Malý : cesta za pravdou. Praha : Portál, 1997. s. 78.
202 BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77: Vzpomínka na ty, které vydržely.(přednáška), s. 3. 

Materiál jsem získala od autorky.
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Zřejmě právě z toho důvodu, že byl na řadu prvních mluvčích vyvíjen silný 

nátlak  (namátkou  Jan  Patočka  umírá  ani  ne  tři  měsíce  poté,  co  tento  úřad 

zastává,  Václav  Havel  abdikuje  brzy  po  svém  návratu  z  Ruzyně),203 byl 

ustanoven Kolektiv mluvčích, a to dokumentem Charty z 1. února roku 1980 – 

Prohlášení  mluvčích  Charty  77  o  třech  letech  její  existence  a  o  kolektivu  

mluvčích,  následně pak dokumentem z 26.  dubna 1980 –  Sdělení  o  složení  

kolektivu mluvčích Charty 77 a jeho úkolech kolektivu mluvčích. Z dokumentů 

vyplývá, že se jednalo o kolektiv signatářů Charty 77, především bývalých a 

současných  mluvčích,  dále  tzv.  aktivní  jádra  Charty;  kteří  na  sebe  berou 

závazek mluvčím aktivně a jmenovitě pomáhat (viz výše).204

V naprosté většině dokumentů Charty se ale povětšinou neobjevují zprávy o 

personálním složení Kolektivu mluvčích a tak uvádím ty, kteří jsou uvedeni v 

rámci dokumentů z roku 1980 Prohlášení mluvčích Charty 77 o třech letech  

její  existence  a  o  kolektivu  mluvčích,  Sdělení  o  složení  kolektivu  mluvčích 

Charty 77 a jeho úkolech kolektivu mluvčích, dále pak v Dokumentu č. 28/89. 

Z těchto dokumentů vyplývá, že členy kolektivu mluvčích byli Rudolf Battěk, 

Jiří Bednář, Václav Benda, Ján Čárnogurský, Stanislav Devátý, Jiří Dienstbier, 

Zina Freundová, Jaromír Glac, prof. dr. Jiří Hájek, Miloš Hájek, Václav Havel, 

dr.  Ladislav  Hejdánek,  Dagmar  Hlavsová,  ing.  Tomáš  Hradílek,  Marie 

Hromádková, Bohumír Janát, Eva Kantůrková, Marie Kaplanová, dr. Vendelín 

Komeda, prof. dr. Miroslav Kusý, Ladislav Lis, Jan Lopatka, Ivan Lamper, Jan 

Litomiský,  Anna  Marvanová,  Jiří  Němec,  Martin  Palouš,  Radim  Palouš, 

Bedřich Placák, Petr Placák, Miloš Rejchrt, Jan Ruml, Karel Soukup, František 

Stárek, Jaroslav Šabata, Anna Šabatová, Libuše Šilhánová, Jana Sternová, Jan 

Štern, Zdena Tominová, Petr Uhl, Jan Urban. K nim je nutno započíst i bývalé 

mluvčí (viz tabulka výše). Je samozřejmé, že se složení Kolektivu mluvčích v 

průběhu  jeho  existence  měnilo. Někteří  z  členů  zemřeli,  např.  Vendelín 

Komeda,  jiní  emigrovali,  jako  kupř.  Jiří  Němec,  Karel  Soukup  a  Zdena 

203 Sdělení o rezignaci Václava Havla na funkci mluvčího Charty. In: CÍSAŘOVSKÁ, 
Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1 (1977–1983). Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 43 – 48

204 Prohlášení mluvčích Charty 77 o třech letech její existence a o kolektivu mluvčích; 
Sdělení o složení kolektivu mluvčích Charty 77 a jeho úkolech kolektivu mluvčích. In: 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1 (1977 
– 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 304 a s. 331.
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Tominová.205 Schůzek Kolektivu mluvčích se účastnili i jiní lidé,206 ale nejsou 

nikde uváděni, neboť neexistují záznamy z naprosté většiny schůzek Charty 77 

a ostatní dokumenty Charty je též nezmiňují. Členové Kolektivu mluvčích se 

pak aktivně podíleli na vydávání dokumentů Charty 77.207

Z  různých  dokumentů  Charty  a  materiálu  VONSu,  popř.  sekundární 

literatury můžeme prokázat, že z řad věřících se schůzek Kolektivu mluvčích 

mezi  lety  1977  –  1989  mohli  teoreticky  zúčastnit  tito  lidé:  Václav  Benda, 

Kamila Bendová, Ján Čárnogurský, Stanislav Devátý, dr. Ladislav Hejdánek, 

Dagmar Hlavsová, Bohumír Janát, Božena Komárková, Jan Kozlík, Marie Rút 

Křížková,  Jan  Litomiský,  Václav  Malý,  Radim  Palouš,  Jiří  Němec,  Dana 

Němcová, Martin Palouš, Radim Palouš, Miloš Rejchrt, Karel Soukup, Josef 

Vohryzek. Což naznačuje, že v Kolektivu mluvčích bylo mezi lety 1977 – 1989 

přibližně 36 procent věřících osob. Obdobné bylo zastoupení věřících i mezi 

mluvčími, jedná se přibližně o 40 procent, tedy o 15 osob.208 

Ráda bych na závěr dodala,  že největší  podíl na činnosti Charty 77 měli 

právě mluvčí,  výjimečně i  několik  jiných signatářů a sympatizantů.  A to ti, 

kteří se zapojili do vydávání dokumentů, popřípadě se účastnili vzdělanostní a 

kulturní práce Charty.209

205 Dotazníkové šetření. DK45.
ŠTERN, Ivan. Roky Charty 77– cyklus [online]. 03.05.2010 [cit. 2010–06–01]. Dostupný z 
WWW: <http://www.rozhlas.cz/skolniportal/soudobedejiny/_zprava/696955#1979>.

206 Pod některými z dokumentů Charty jsem nalezla taktéž signovaného Milana Šimečku a 
Boženu Komárkovou jako členy Kolektivu mluvčích. 

207 Nesmíme si však představovat, že by byli všichni členové přítomní při vydání všech 
dokumentů. To tak nebylo. Přítomní u vydání dokumentů byli vždy mluvčí konkrétního 
roku a někdy („navíc“) i členové Kolektivu mluvčích. – Dotazníkové šetření. DK45.

208 Uvážím-li ty, u kterých můžu jednoznačně prokázat, že jsou nebo byli věřícími (alespoň ze 
dvou zdrojů), a že byli mezi lety 1977– 1989 mluvčími. Čísla jsou to pouze orientační, což 
je dáno z důvodu, že někteří z Kolektivu mluvčích anebo mluvčí samotní se mohou cítit být 
věřícími a tento údaj není možno prokázat. Dále proto, že složení Kolektivu mluvčích se 
měnilo a já jsem brala v potaz pouze ty, jejichž jména jsou uvedena v edici Dokumentů.

209 Doplnila bych ještě, že v dokumentu Dopis signatářům Charty 77 bilancující 10 let  
činnosti Charty 77 s návrhy na nové metody její činnosti (Dokument č. 3/87) nalezneme 
mimo jiné i návrh na ustanovení Klubu mluvčích (autonomní útvar, který by měl sledovat 
práci Charty, být k dispozici jako poradní orgán) a fórum Charty (jakási „valná hromada“; 
středisko výměny zdola bez jmenovitého členství, otevřeno všem). Zatímco se Fórum 
Charty prokazatelně párkrát sešlo, o činnosti Klubu mluvčích není nic patrno z dokumentů 
Charty ani z memoárů či jiné sekundární literatury. In: Dopis signatářům Charty 77 
bilancující 10 let činnosti Charty 77 s návrhy na nové metody její činnosti. In: 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2 (1984 
– 1989). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 833.
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2.5.2. Věřící signatáři

Dle  Gordona  Skillinga  bylo  mezi  původními  signatáři  Charty  77  sedm 

duchovních  –  šest  pastorů  evangelické  církve  bratrské,  jeden  kněz  ŘKC  a 

neznámé množství věřících laiků, jejichž větší podporu měla získat Charta 77 

až po určité době.210 Zjistit přesný počet věřících signatářů či sympatizantů se 

zdá  být  neřešitelným  úkolem.  Musíme  totiž  vzít  na  vědomí,  že  ne  každý 

pokřtěný/á by se označil/a za věřící osobu, naopak by někteří nepokřtění mohli 

namítat, že se  cítí být věřícími. Uvážit musíme i fakt, že počet sympatizantů 

Charty  není  znám  a  že  někteří  chartisté  a  sympatizanti  jsou  už  po  smrti. 

Připravovat dotazník s otázkou typu: „Podepsal/a jste Chartu 77 a označil/a 

byste se za věřící osobu“ se mi jeví jako absurdní nápad.

Určité informace,  týkající  se náboženského vyznání,  máme o chartistické 

špičce; o ní se dají načerpat informace přímo z dokumentů Charty, rozhovorů a 

memoárů. Další informace o víře a přesvědčení jednotlivých signatářů se dají 

získat z materiálů StB.211 Z nich vyplývá, že za nejreakčnější z řad signatářů 

Charty a ČCE StB pokládala ty, kteří byli součástí Nového obrození. Jednalo se 

o  Ladislava  Hejdánka,  pořadatele  bytových  seminářů,  mluvčího  Charty  77 

Miloše Rejchrta, který pomáhal formulovat některé dokumenty Charty 77, Jana 

Litomiského a Jana Šimsu, kteří měli též podíl na vydávání dokumentů Charty, 

dr.  Boženu  Komárkovou,  která  byla  duchovní  vůdkyní  Brna,  Tomáše 

Brodského, Jakuba Trojana, za pořádání teologicko – filosofických seminářů a 

spolu s Janem Dusem přípravu elaborátů pro potřeby Charty, Tomáše Bíska, 

koordinátora opozice Praha – Brno, dále Milana Balabána a Jana Dusa.212 Z 

dokumentů  Charty,  sdělení  VONSu  a  různé  sekundární  literatury  nám pak 

může vyplynout, že za obdobně nebezpečné mohli být v rámci ŘKC

210 SKILLING, Harold Gordon. Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. 
London: G. Allen & Unwin, s. 49.

211 Ovšem i tyto informace jsou částečně rozporuplné. V některých případech se materiály 
pojednávající o víře jednotlivých chartistů rozcházejí. Budu tedy jmenovat jen ty věřící, kde 
jejich víra vyplývá z dokumentů Charty. Popřípadě ji mohu doložit minimálně z dvou 
dostupných zdrojů.

212 DINUŠ, Petr. Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha : 
Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, 2004, s. 11.
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považováni Josef Zvěřina, organizátor podzemní univerzity;213 Václav Malý, 

Václav Benda,  Dana Němcová pro členství  ve VONSu a činnost mluvčích; 

František Lízna, Marián Zajíček, Robert Gombík, Ivan Medek, Jiří Gruntorád, 

Ivo  Polanský,  Augustin  Navrátil,  kteří  se  zasloužili  o  vznik  katolického 

samizdatu a zároveň byli  katolickými aktivisty.214 Z věřících z řad židovské 

náboženské obce podepsali Chartu 77 Roubalovi, Karol Sidon, Josef Vohryzek, 

Daniel Kummerman, Jiří Daníček a další.215

Nejjasnější informace o náboženském vyznání chartistů jsou u duchovních 

(viz níže). Většina z nich se totiž tak sama označila na podpisových lístcích, 

např. Milan Balabán; popřípadě jsou činní jako duchovní dodnes a mediálně 

známí jako Karol Sidon. Dva z duchovních pocházejí ze Slovenska – Robert 

Gombík a Marián Zajíček.  Obdobně tomu bylo i s národnostním zapojením 

laiků, tedy alespoň co se týče chartistických špiček.216

Vyvstává tedy opět otázka, proč tomu tak bylo? Nabízím proto následující 

hypotézu. Je nutno si uvědomit, že svou roli sehrál jistě i odlišný statut církve v 

Čechách a na Slovensku. Jeden důvod je patrný i při úvaze nad slovy Dušana 

Balíka:  „na  Slovensku  církev  nepostihly  sekularizační  trendy  počátku  20.  

století, mnohem víc slovenských katolíků navíc prožívalo své katolictví se svým 

slovenstvím jako méně problematickou identitu.“217 Církev zde měla mezi lidmi 

vyšší  morální  kredit  a  mohla  pravděpodobně poměrně  snáze  vytvořit  určité 

skryté  aktivity.  Podpořit  Chartu  77  pro  ni  znamenalo  vystavit  se  větší 

213 KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút. Žít jako znamení. Rozhovory s Josefem Zvěřinou. Praha : Zvon, 
1997.

214 Viz Edice dokumentů
215 Utvořit kompletní seznam věřících signatářů není z výše uvedených a jiných technických 

důvodů možné.
Já jsem se sice vedení těch církví, které uvádím výše v seznamu a nejmenuji jejich věřící 
jako signatáře Charty (to znamená 14 církví), kontaktovala v roce 2010. Položila jsem 
vedení těchto církví otázku, zda neví o tom, že by někdo z jejich věřících signoval Chartu 
77. Pokud na tuto otázku odpověděla (9x), tak žádné signatáře Charty 77 ze své církve 
neznala. I když některá z nich naznačila, že v jejich církvi byli sympatizanti k Chartě 77 
(jako v Jednotě bratrské), ovšem konkrétní jména neuvedla. Nezbývá tedy k vypracování 
kompletního seznamu věřících signatářů nic jiného, než podniknout rozsáhlý sociologický 
průzkum.

216 Patrno jednak z dokumentů Charty, jejich podpisu, poznámek pod dokumenty v edici 
Dokumentů.
Dále z různé sekundární literatury, memoárové – kompletní výčet viz seznam použité 
literatury.

217 BALÍK, Stanislav, HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu. Brno : Centrum pro 
studium diplomacie a kultury, 2007, s. 11.
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pozornosti ze strany StB i možné následné zrušení těchto aktivit. V českých 

zemích  sice  věřící  chartisté  riskovali  obdobně,  avšak  řada  z  klíčových 

duchovních v podzemí jako Karel Herbst, Oto Mádr, Miloslav Vlk, Dominik 

Duka  Chartu  77  též  nepodepsala.218 Svou  roli  mohly  samozřejmě  sehrát  i 

faktory, které se týkají toho, že na Slovensku celkově získala Charta poměrně 

slabou podporu (viz výše). Nedá se však říci, že by zde vedení církví Chartu 77 

jednoznačně  odsuzovalo.  Svědčí  o  tom  slova  „podzemního“  biskupa  Jána 

Chrysostomata Korce, že: „ctí občianskú odvahu tých, ktorí Chartu podpísali a  

bránia právdu i spravodlivosť.“219

 Pro odpověď na otázku, proč Chartu 77 nesignovalo více věřících, je nutné 

vzít  v  úvahu fakt,  že  mezi  prvními  signatáři  Charty významně převažovali 

exkomunisté.220 Oficiální církevní prohlášení a reakce církví (viz výše) Chartu 

77  též  rozhodně  nepodpořila  a  nevyzvala  věřící  k  podpisu.  D43  k  tomuto 

uvedl: „Ti naši kolegové tvrdili, že co je smyslem církve, je to, aby tady mohla 

působit.  Ne  to,  aby byla  zlikvidována.  Takže  my jsme tady  svým způsobem 

likvidovali církev. Poněvadž pokud došlo k nějakému celocírkevnímu postihu,  

bylo  to  kvůli  těm  neposlušným.  Kvůli  těm,  co  se  chovají  špatně  k  tomu 

režimu.“221

Na  druhou  stranu  musíme  vzít  opět  v  úvahu  i  fakt,  že  množství 

sympatizantů  Charty  77  mezi  věřícími  mohlo  být  nepoměrně  větší  než 

množství věřících signatářů. Známá je např. podpora Charty 77 v katolických 

kruzích,  a  to  Ottou  Mádrem  a  Jánem  Čarnogurským.  S  Chartou  též 

sympatizovala řada věřících řeholníků a řeholnic z okruhu Anny Schwarzové, 

odsouzených  v  monstrprocesech  v  50.  letech,222 Freiovi,  Kaplanovi,  Michal 

Holeček, Petr Piťha a Tomáš Halík.223 Dále i věřící jiných církví, a to Církve 

československé  husitské  jako  Tomáš  Butta,  dr.  Bohumil  Kejř,224 Alena 

218 Musím podotknout, že tu byli i laici a kněží, kteří Chartu 77 podepsali a přitom byli činní 
v podzemní církvi. Jako příklad uvedu Josefa Zvěřinu. Signatář Charty, poradce kardinála a 
jeden z organizátorů univerzity v podsvětí.
Edice dokumentů. K zdroji církev podzemí – různí pamětníci.

219 CUHRA, Jaroslav. Křesťané a Charta 77. Dějiny a současnost 2007, 2, s. 36.
220 Dotazníkové šetření. Petr Uhl. Též: Edice dokumentů.
221 Dotazníkové šetření. D43.
222 Dotazníkové šetření. D34. Ostatně viz edice Charty.
223 Dotazníkové šetření. VK5.
224 Dotazníkové šetření. DK45.
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Balcarová225 a  duchovní  Aleš  Jaluška,226 též  laici  a  duchovní  z  řad  Církve 

bratrské  jako  duchovní  Kotrbatý,  Pavel  Valeš,  Pavel  Mareš,  Pavel  Černý, 

Daniel Fejfar227 a Ivan Kramosil a baptista Petr Macek.228 

Na  závěr  této  kapitoly  bych  uvedla  odpověď  na  dvě  z  otázek  mého 

dotazníkového šetření, a to, kdo konkrétně reprezentoval zájmy církve v Chartě 

77, popřípadě ve VONSu. Obdržela jsem na ně různé informace. Jedny z nich 

byly takové, že zde nebyl zřejmě žádný reprezentant této problematiky.229 A 

nebo, že:  „Nicméně všemi účastníky jednotlivých jednání a tvorby textů byla  

tato otázka akceptována a nebyla zpochybňována ani bývalými komunisty (tzv.  

osmašedesátníky). Ve VONSu to bylo podobné, možná ještě výraznější, neboť  

byly  sledovány  případy  odnětí  tzv.  státního  souhlasu  k výkonu  duchovenské 

činnosti  a  ty  byly  publikovány  a  zasílány  do  zahraničí.“230 Obdobně  toto 

pociťoval  D43:  „Ti,  kterým  šlo  o  pravdivý  postoj,  jako  jednu  z  oblastí  

jmenovali  církev  nebo  rádoby  si  všímali  církve  a  přehmatů,  nesvobod  či  

nespravedlností v církvi. Porušování náboženských práv a svobod bylo jedno z  

témat a nekladl se na to větší důraz než na ostatní. To podporovali i komunisti  

a  ti,  co  tam  byli  s  námi  i  bez  rozdílu  církevního  zaměření.231 V  jiných 

odpovědích respondenti uváděli, že se jednalo o Radima a Martina Palouše,232 

faráře  (teology)  z  jednotlivých  církví  a  to  především ŘKC a  ČCE (hlavně 

Josefa Zvěřinu, Václava Bendu, Václava Malého, Miloše Rejchrta, Ladislava 

Hejdánka a  Milana  Balabána,233 Jana  Šimsu),  popř.  rodinu  Adámkovu.234 V 

rámci  společenství  VONS  měly  být  tyto  zájmy  reprezentovány  hlavně 

Václavem  Malým  a  Václavem  Bendou.235 Druhý  jmenovaný  pak  údajně 

informoval  o  náboženské  perzekuci,  navrhoval  a  připravoval  sdělení 

225 Dotazníkové šetření. K52.
226 Dotazníkové šetření. D43.
227 Dotazníkové šetření. DK45.
228 Jeho žena Harriet Macková měla dle DK45 výrazně napomoci ke kontaktům s americkým 

zastupitelským úřadem..
229 Dotazníkové šetření. K20. K53.
230 Dotazníkové šetření. D9. K52.
231 Dotazníkové šetření. D43. Obdobné informace se objevily In: Dotazníkové šetření. K52.
232 Dotazníkové šetření. VK40.
233 Dotazníkové šetření D63. D34 uvedl i Ottu Mádra, pražské intelektuály (Bendovi, 

Němcovi) a Marii Rút Křížkovou.
234 Dotazníkové šetření. D9.
235 Dotazníkové šetření. D63. D55.

 Josef Kordík se s prosbou o pomoc obrátil na Annu Šabatovou.
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VONSu.236 Krom toho se zde věřící věnovali publikaci a šíření náboženských 

neoficiálních textů (s nimi ale i nevěřící), dále charitě a pomoci potřebným.237

Zbývá už jen dodat,  že po roce 1989 se pak někteří  z věřících signatářů 

(stejně jako i nevěřících) zapojili do politiky, zejména Václav Benda, František 

Bublan,238 věnovali se obhajobě lidských práv jako Věra Roubalová,239 stáhli se 

do  ústraní  jako  Dana  Němcová,  popř.  se  věnují  duchovní  službě  –  z  těch 

mediálně  nejznámější  –  Karol  Sidon,  Václav  Malý,  František  Lízna,  Miloš 

Rejchrt a Svatopluk Karásek.

2.5.3. Aktivity věřících signatářů

Aktivity a osudy věřících a nevěřících signatářů byly po dobu fungování 

Charty  obdobné.  Jako  ostatní  chartisté  museli  i  věřící  signatáři  čelit  řadě 

represí, ať už to byly dlouhé výslechy na StB, kterými prošla naprostá většina 

chartistů; domovní prohlídky, potíže v zaměstnání, popř. ve školách apod.240 

Řada z nich byla ovšem perzekvovaná jinými formami. Jak již výše uvádím, 

řada duchovních měla problémy se svými církevními představenými. Nad to se 

někteří z věřících chartistů dostali do vězení, popř. byli trestně stíhaní za to, že 

napomáhali vytváření či distribuci katolického samizdatu (např. Ivan Polanský, 

Michal Mrtvý, Marián Zajíček, Robert Gombík); popř. za účast na tzv. tajných 

mších či jiných duchovních aktivitách jako Alfréd Kocáb.241 Stejně jako ostatní 

chartisty je mohla postihnout „určitá ztráta přátel, známých“. 

D43 uvedl: „Chodili jsme často k výslechům. Problémem bylo to, že jsem 

nebyl sám. Já jsem měl rodinu, takže oni toho zneužívali. Řekli, máte rodinu,  

děti.  Oni budou chtít  studovat, nebudou moct.  Máte manželku, potřebuje se  

léčit. Vysloveně i takovéto vyhrožování, že se může stát, že pojedete nazpátek 

236 Dotazníkové šetření. K53.
237 Dotazníkové šetření. K53.
238 Zdroj: Pamětníci V5 a D9.
239 SOMMEROVÁ, Olga. Ženy v Chartě 77 [online]. 2006. [cit. 2010–04–28]. Dostupný z 

WWW: < http://www.ceskatelevize.cz/program/206562264000010.html>.
240 Dotazníkové šetření. D43. Viz BENDOVÁ, Kamila. Ženy v Chartě 77 : Vzpomínka na ty,  

které vydržely.(přednáška), s. 2. Materiál jsem získala od autorky.
241 Viz Edice dokumentů Charty 77.
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od výslechu, že proti Vám vyjede náklaďák naložený kamením a prostě bude 

nehoda.“242 Petr  Uhl  má  obdobnou  vzpomínku:  „Mě  volali  v  osmdesátém 

osmém roce, dva měsíce před 21. srpnem a říkali: Pane Uhl, Vaše děti jedou  

do Francie. A já jim řekl, že když dostanou povolení, tak asi ano. Dětem bylo  

14 a 12 let a jeli k našim kamarádům. Tak mě vydírali, říkali: Pane Uhl, ty děti  

můžou a nemusí jet a vy to můžete ovlivnit. Buďte rozumný. My po Vás nic  

nechceme. My chceme jenom, abyste nevydával nic jako vydavatel INFOCHu k  

výročí 21. srpna a pak chceme, abyste výrazně omezil články, které tam máte k  

Polsku, NDR a Sovětskému svazu, to nám velmi vadí (...) Když jely (děti) o rok 

později do Leningradu, tak to letadlo mělo deset minut zpoždění, protože je  

svlíkli  „donaha“,  aby  zjistili,  jaké  motáky,  materiály  posíláme  sovětským 

opozičníkům my.“243

Roli  věřících  v  Chartě  77  komentuje  Milan  Otáhal  takto:  „Neměli  

vyhraněný  politický  program,  ale  od začátku  se  zasazovali  za náboženskou  

svobodu.“244 To se projevilo například tím, že se řada těchto signatářů stala 

tvůrci  žádostí,  návrhů,  zpráv,  sdělení,  dopisů  či  petic,  které  se  týkaly 

porušování náboženských práv, či které žádaly propuštění vězňů, jak věřících 

tak nevěřících, kteří měli i neměli přímo co do činění s Chartou. Toto je patrné 

nejen z dokumentů Charty, ale i z řady jejich veřejných i neveřejných dopisů a 

petic.  Ty  byly  zaslané  generálnímu  prokurátorovi,  prezidentu  republiky, 

ministru vnitra, synodní radě, kardinálu Tomáškovi, Janu Pavlu II. Část z nich 

můžeme nalézt jednak v edicích  Křesťané a Charta 77 a  Charta 77 k situaci  

věřících. Řada z nich je též uložena i v ČSDS, fondu Texty k Chartě 77; další z 

nich se mohou nalézat v soukromých fondech nebo i být nenávratně zničeny 

(hlavně v případě soukromých dopisů). Vzhledem k množství těchto textů, ke 

skutečnosti, že se každý z nich přímo na Chartu 77 nevztahuje, také k tomu, že 

část  z  nich byla  publikována,  nebo se na jejich uveřejnění  ještě  nevztahuje 

povolení (nejsou starší 30 let), uvedu pro představu jen pár příkladů.245

242 Dotazníkové šetření. D43.
243 Dotazníkové šetření. Petr Uhl.
244 OTÁHAL, Milan. Opozice, moc, společnost. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

1994, s.39.
245 Domnívám se, že kompletní rozbor těchto textů je v době psaní mé práce 

neuskutečnitelný. Výhledově se domnívám, že to bude možné nejdříve v roce 2020, tedy až 
uběhne 30 let od jejich vydání.
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Jeden  takový  typ  textů  tvoří  ty,  které  vysvětlují,  proč  podepsali  někteří 

věřící  Chartu.  Tyto  texty  byly  napsané  převážně  v  době,  kdy  Charta  77 

vznikala. Zmiňuji je již výše. Druhým a obdobným typem textů jsou takové, 

které obhajují činnost Charty 77. Ty vydávali věřící signatáři i  v 80. letech. 

Příkladem  takového  textu  je  např.  článek  v  jednom  z  nejdůležitějších 

katolických samizdatových časopisů Informacích o církvi Josefa Zvěřiny: Aby 

bylo jasno/O náboženství církvi, politice, Chartě a jiných věcech. Uvádím ho v 

příloze a též ho zmiňuji výše.

Třetím  typem textů  jsou  petice,  které  zmiňují  porušování  náboženských 

práv a svobod v ČSSR a žádají změnu tohoto stavu. Asi jedním z takovýchto 

nejznámějších  textů  je  petice  Podněty  katolíků  k  řešení  situace  v  ČSSR  z 

prosince 1977. Je zajímavé, že mezi ní a dokumenty Charty nalezneme řadu 

shod. Jak petice,  tak dokumenty odkazují na helsinské pakty,  upozorňují  na 

diskriminaci  věřících  při  vzdělávání,  problematické  vyučování  náboženství, 

státem kontrolované vzdělávání na teologických fakultách, svévolné udělování 

a  odnímání  státního  souhlasu  k  výkonu  duchovenské  činnosti,  tristní  stav 

československých řeholí, nemožnost věřících setkávat se a nedostatek literatury 

s  náboženskou  tématikou  (pro  porovnání  viz  níže).  Požadují  změnu  tohoto 

stavu. Podávají návrh na úpravu těchto nedostatků. Navíc se zde objevují body 

tohoto druhu: „Žádáme právo na pořad v rozhlasu a televizi. (Bod 12). Žádáme 

o urychlené a důsledné dokončení rehabilitace nezákonně odsouzených kněží,  

řeholníků a laiků.“246

Druhou velmi  známou peticí  je  petice  Podněty katolíků k  řešení  situace 

věřících občanů z 29. listopadu 1987. Vypracoval ji signatář Charty a katolický 

laik Augustin Navrátil. Upozorňuje v ní na dopis z 30. dubna 1986, který zaslal 

František  kardinál  Tomášek  ministru  kultury  ČSR  dr.  Milanu  Klusákovi  s 

názvem  Naše  aktuální  problémy.  Petice  žádá  nevměšování  se  státu  do 

organizace  a  činnosti  církve,  nezasahování  státních  orgánů  při  jmenování 

biskupů a kněží a neovlivňování studia na teologických fakultách. Požaduje též 

zavedení  trvalého  jáhenství,  obnovení  činnosti  všech  mužských  i  ženských 

řeholních společností, dovolává se práva věřících vytvářet společenství. Taktéž 

246 Podněty katolíků k řešení situace v ČSSR. NM– ČSDS. SB. Texty k Chartě 77. Rok 1977. 
nezpracovaný fond.
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se zasazuje o vyučování náboženství mimo školu, též o to, aby kněží mohli 

navštěvovat vězení a nemocnice, a aby věřící mohli projevovat ve vězení svou 

víru. Obsahuje i požadavek na konání exercicií neboli duchovních cvičení pro 

laiky, dále možnost styku s křesťanskými organizacemi v celém světě, stejně 

jako  možnost  organizování  a  účastnění  se  duchovních  poutí  do  zahraničí. 

Vyžaduje  zabezpečení  náboženských  publikací  podle  skutečných  potřeb 

věřících,  právo věřících  na  pořad  v rozhlase  a  televizi  a  svobodný poslech 

vatikánského rozhlasu. Chce, aby bylo umožněno i veřejné šíření křesťanského 

učení.  Zasazuje  se  o  návrat  zabraných  církevních  budov,  stavbu  nových 

církevních budov, zamezení svévolného odstraňování křížů, soch, kapliček a 

jiných náboženských a kulturních památek. Dále požaduje omezení pravomoci 

církevních  tajemníků,  rehabilitaci  nezákonně  odsouzených  kněží,  řeholníků, 

řeholnic  a  aktivních  náboženských  laiků.  Žádá  o  zamezení  diskriminace 

věřících křesťanů v zaměstnání,  především ve školství,  a aby věřící  občané 

měli  možnost  v  rámci  petičního  práva  se  vždy  vyjadřovat  k  jakýmkoli 

problémům. Též si přeje, aby byla dodržována a doplněna Ústava (viz výše 

uvedené).247 Tato petice byla následována více než 60 000 podpisy věřících i 

nevěřících lidí.248

Čtvrtým typem textů jsou ty, které se zabývají a zastávají, popř. žádají o 

pomoc  na  obranu  věřících  a  nevěřících  signatářů  Charty,  ale  i  jiných 

nespravedlivě stíhaných. Jejich autory byli jak jednotlivci (např. Miloš Rejchrt, 

Jan Dus, Miloslav Vašina, Václav Malý, Anna Dusová, Zdeněk Bárta, Tomáš 

Bísek, Jan Šimsa, Pavel Roubal, Jan Kozlík, Jan Pavelka, Pavel Roubal, Julius 

Tomin,  Ivan  Medek,  Karel  Soukup,  Dana  a  Markéta  Němcovi  atd.),249 tak 

skupiny věřících jedné církve, což je patrno např. z Dopisu prokurátorovi

247 Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR. ÚSD [online]. 2009 [cit. 2010–
04–20]. Dostupné z WWW: <http://www.89.usd.cas.cz/en/dokumenty–a–texty–obcanske–
spolecnosti–1987–1989/690–03.html>.

248 HOLEČKOVÁ. Místo skrytého církevního života ve zkoumání normalizačního dvacetiletí. 
2009 [cit. 2010–07–07]. Dostupné z WWW:<http:/www.oral history.cz/soubory/ 
sovinec_07/holeckova_sovinec_07.doc>.

249 PREČAN, Vilém. Křesťané a Charta 77 : výběr dokumentů a textů. Kőln : Index, 1980.
KUBES, Milan. Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR.: výbor z materiálů Charty 77 
a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z let 1977 – 1987. Mnichov : Opus Bonum, 
1987.
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Pavlu Pilnému  z roku 1981,  který podepsali  „členové Českobratrské církve 

evangelické.“250 Jiné byly vytvořeny a podepsány věřícími různých církví jako 

např.  Dopis  Účastníkům  teologického  semináře  „Working  Towards  Teology 

and Peace“.251 A samozřejmě, že se na tvorbě takovýchto textů podíleli i lidé 

bez vyzvání jako např. na Otevřeném dopisu 115 čs. občanů Všekřesťanskému 

mírovému shromáždění Křesťanské mírové konference s žádostí o intervenci,  

aby vězňové v čs. vězeňských zařízeních směli číst Bibli.252 V těchto textech se 

jejich  autoři  i  signatáři  zastávají  jmenovitě  obžalovaných  v  souvislosti  s 

Chartou a VONSem.253 Některé z těchto textů se zabývaly primárně jen jednou 

osobou  jako  kupř.  Janem Šimsou,  Tomášem Bískem,  Petrem Pospíchalem, 

Janem  Kellerem,  Josefem  Dolistou,  Janem  Litomiským  a  Augustinem 

Navrátilem.254 255

Pátým typem těchto textů jsou různé úvahy,  reflexe,  polemiky či  kázání, 

týkající se obvykle stavu společnosti,  tudíž i porušování náboženských práv. 

Jedná se např. o Dopisy příteli Ladislava Hejdánka,256 dopis Milana Píši Kněz a 

Mladí  aneb snadná forma boje proti  náboženství,257 kázání  Jana Šimsy Hle 

člověk!,258 text  Miloše Rejchrta  Křesťanství  dnes  a zítra!.259 Dále  bych sem 

zařadila dopisy Václava Bendy, které zaslal z vězení, nebo jeho úvahy jako  
250 ÚSD AV ČR f. Federální ministerstvo vnitra. Materiál o Chartě 77. Karton. 5. PROT 5/81.
251 ÚSD AV ČR f. Federální ministerstvo vnitra. Materiál o Chartě 77. Karton. 6. VÝZ 1/84.
252 PREČAN, Vilém. Křesťané a Charta 77 : výběr dokumentů a textů. Kőln : Index, 1980, s. 

189–192.
253Tak kupříkladu z církevního prostředí byli trestně stíhaní za rozšiřování Charty 77 Miloslav 

Lojek, Marián Zajíček, a Robert Gombík.
Tyto dokumenty se ale samozřejmě netýkají pouze věřících (zastávaly se i např. Petra Uhla, 
Petra Cibulky, Jiřího Dienstbiera, Václava Havla a jiných.

254 PREČAN, Vilém. Křesťané a Charta 77 : výběr dokumentů a textů. Kőln : Index, 1980.
KUBES, Milan. Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR.: výbor z materiálů Charty 77 
a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných z let 1977 – 1987. Mnichov : Opus Bonum, 
1987.

255 Posledně jmenovaný v 70. letech také zahájil vydávání a distribuci křesťanské literatury. 
Krom podpisu k Chartě byl pronásledován i za autorství petic Za dodržování náboženské 
svobody a Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů (viz výše), dále za napsání 
dalších desítek otevřených dopisů protestujících proti porušování náboženských svobod v 
ČSSR, za vydávání měsíčníku Křesťanské obzory. Byl kvůli tomu několikrát hospitalizován 
na psychiatrii, a to v letech 1978, 1986, 1988 až 1989.
 NM – ČSDS, fond: Charta 77, Dokumenty související s Chartou 77 a represemi čs. úřadů. 
Represe vůči církvím a věřícím občanům, nezpracovaný fond.

256 HEJDÁNEK, Ladislav. Dopisy příteli. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku, 1993. 

257 PREČAN, Vilém. Křesťané a Charta 77 : výběr dokumentů a textů. Koln: Index, 1980, s. 
164 – 171.

258 Ibidem, s. 222 – 225.
259 Ibidem, s. 260 – 263.

72



O  problémech  nejen  morálních  či Katolicismus  a  politika  –  kořeny  a  

perspektivy dnešní situace.260

Kromě psaní těchto textů se ve volném čase část věřících chartistů scházela. 

To  jasně  vyplynulo  i  z  mého  dotazníkového  šetření.  D34  k  tomu  uvedl: 

„Charta 77 vedla věřící lidi k větší solidaritě a ke kontaktům v bytech, kde se o  

problémech spojených s dobou nesvobody diskutovalo.“261 

Řada setkání měla intercírkevní či exocírkevní charakter. To znamená, že 

setkání byla v ekumenickém a nekonfesijním duchu, na čemž se shodli všichni 

ti, kdo odpověděli na mé dotazníkové šetření. Dokonce ekumenickému duchu 

napomáhala,  což  potvrzují  slova  D63:  „Charta  ekumenu  velmi  posílila.“262 

Taktéž slova D26: „Křesťanští chartisté se nedělili na evangelické a katolické.  

Byli jsme především křesťany a pak chartisty, staré konfesijní spory nás tehdy  

málo zajímaly. Svůj původ jsme nezastírali, ale vládl mezi námi zvláštní duch  

jednoty,  takže  rozdíly  konfesijní,  ideologické,  politické  nehrály  podstatnou 

úlohu.“263 Náplní  těchto  setkání  byly  různé  přednášky,  diskuse,  dále  pak 

příprava  dokumentů pro vedení  různých církví,  rozhovory o budoucnostech 

různých církví apod.264

Všechny tyto akce měly dle slov pamětníků neformální charakter: „Žádná 

setkání se nedala chápat jako setkání signatářů Charty 77. Scházeli jsme se,  

diskutovali,  mnohé  připravovali,  ale  nikdo  se  neptal,  zda  ten  či  onen  je  

signatářem Charty  či  není.“265 To potvrzují  i  slova D9:  „Charta 77 nebyla 

žádná  pevná  organizace,  takže  setkání  chartistů  na  nějakých  náboženských 

nebo církevních akcích neprobíhala. To však neznamená, že se lidé tohoto typu  

na  různých  náboženských  akcích  nepotkávali,  nebo  dokonce  tyto  akce  

nepodporovali.  Ale  nebyli  to  výlučně  chartisté.“266 Dle  D54:  „Došlo-li  k  

diskusím během těchto setkání, církevní tématika nepřevládala, i když se zde o 

260 Ibidem, s. 263 – 291.
 Dopisy, které zaslal Václav Benda z vězení, byly otištěny v různých číslech 
INFOCHu. 

261 Dotazníkové šetření. D34.
262 Dotazníkové šetření. D63.
263 Dotazníkové šetření. D26. Obdobně D25.
264 Dotazníkové šetření. D63.
265 Dotazníkové šetření. D25.
266 Dotazníkové šetření. D9.
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církvích  a  jejich  problémech  diskutovalo.“267 Dle  DK45:  „Specializovaná 

setkávání věřících chartistů, sekce, neprobíhala. Byly i různé příležitosti, kde  

bylo více kněží, ale nikdy to nebylo výlučně jen pro věřící. Byly různé setkání,  

kde  nás  farářů,  kolegů,  bylo  hodně.  Třeba  rozlučky  s  Bískovými  a  Sváťou 

Karáskem. Ale byli tam i jiní kamarádi. Takže taková setkání výlučně chartistů 

nebyla.  My jsme  si  dělali  tzv.  Lipšták,  to  se  do  značné  míry  krylo  s  těma 

chartistickými evangelíkami, ale netoliko. To bylo, co jsme se znali z fakulty,  

tak jsme si tak 1 – 2x za rok zajeli k někomu na faru nebo na nějakou chatu a  

tam jsme dva dny pobyli, diskutovali, udělali jsme si tam seminář apod. Hlavní  

náplní byly i referáty. Nebyli to zase jenom chartisté. Výlučné sedánky věřících  

chartistů se nekonaly. My jsme si i asi podvědomě, instinktivně, bránili tomuto 

zahánění  do  chartistického  ghetta.“268 Dle  D43:  „To  byla  taková  jednolitá  

společnost a my jsme se skutečně stýkali s komunisty takového toho ideálního 

ražení anebo s těmi, kteří se neetablovali. Tam nešlo vůbec o to, že bychom 

cítili  nějaké  rozdíly.  Tam  se  nerozlišovalo,  kdo  je  kdo.  Měli  jsme  taková 

partikulární setkání. Na Hrádečku u pana bývalého pana prezidenta nebo na  

některých evangelických farách a jistě i na katolických. My jsme žili svůj život,  

na který jsme byli zvyklí. Neodmítali jsme, podporovali jsme styk s kolegy, kteří  

byli  stejného  smýšlení,  to  jsme  byli  na  Vysočině  evangeličtí  faráři  Pavel  

Hlaváč, Jan Keller v Jimramově, Tomáš Bísek v Telecím, Bohdan Pivoňka a  

manželé Brodští v Horních Dubenkách a my jsme se vždy někde setkali. Ani to  

nebylo setkání Charty. Spíše to bylo setkání, kde jsme hovořili svobodně o tom,  

co je potřeba dělat a jak se postavit proti tomu, co jsme tehdy považovali za  

útlak.“269 K52 uvedla:  „Setkávali  jsme se přátelsky i  mimo pracovní  rámec 

Charty  s  různými  chartisty.  Dělali  jsme  něco  společného,  třeba  s  dětmi,  

večírek, výlet nebo piknik.“270

267 Dotazníkové šetření. D54.
268 Dotazníkové šetření. DK45.
269 Dotazníkové šetření. D43.

Dle K52 se měli evangeličtí faráři setkávat v jakémsi „uskupení třicátníci.“ Nesetkávali se v 
něm jen signatáři Charty, ale i ti, co se nebáli s nimi stýkat. V katolickém prostředí to měly 
být laické skupinky.

270 Dotazníkové šetření. K52.
Petr Uhl vzpomíná na osobní přátelská setkání své rodiny a Bísků na Vysočině. Též 
vzpomíná na underground a vliv Jiřího Němce a jeho rodiny, kteří v tomto prostředí 
propagovali katolicismus. Underground měl být dle něho posilou pro křesťanský proud.
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Na otázku, jak vypadala setkání věřících různých církví, jsem obdržela čtyři 

zajímavé odpovědi,  které výše uvedené ilustrují  a které uvádím pro alespoň 

načrtnutí určitého „kulturního“ přínosu Charty 77.

 D55 uvedl:  „Ano, výjezdy z Prahy na český venkov. Nešlo pouze např. o  

poučení,  jak  se  chovat  při  výsleších  StB,  byla  zde  prezentována  i  západní  

teologická literatura. Šlo někdy i o přednášky Dějin Katolické církve v ČSSR 

od roku 1948, spjaté se seznámením s dílem např. Jana Zahradníčka a jeho 

osudu  apod.  Konaly  se  i  tajné,  neveřejné  či  poloveřejné  koncerty  se  

zakázanými folkovými zpěváky – podle charakteru a situace posluchačů. Oni  

dokázali  vytvořit  v  prostoru  totalitního  komunistického  Československa  na  

několik hodin „ostrůvek svobody“. Zde nešlo o akce Charty 77, i když o nich  

byla informována. Krom toho na Jihlavsku probíhala přímo setkání s Chartou,  

zhruba  jedenkrát  za  tři  čtvrtě  roku  od  roku  1984.  Začínalo  se  ve  třech  

posluchačích a s jedním přednášejícím, počet stoupal, v roce 1988 to bylo již  

30 účastníků.“271

VK5 uvedla:  „Takových setkání mohlo být spoustu. Já znám hlavní partu,  

která se scházela v Praze. Jakub Trojan tam chodil, Miloš Rejchrt, Jan Kozlík,  

Jan Dus, Bendovi, možná Alfréd Kocáb. Většinou to bylo u Pavla Bratinky,  

někdy u Daniela Kroupy. Řešily se zde různé vztahy, byla zde snaha si vysvětlit  

různé věci a otupit některé hrany. Byly zde diskuse a výklady. Scházeli jsme se i  

mimo  pracovní  příležitosti,  slavily  se  narozeniny.  Byla  filosofická  setkání  

Kampademie  (Akademie).  Tam  se  scházeli  Radim,  Martin  Palouš,  Zdeněk 

Neubauer,  Pavel  Bratinka,  Daniel  Kroupa.  Občas  tam  byl  i  Tomáš  Halík,  

Václav Benda, Václav Havel a Ivan Havel.“272

 D54 na stejné téma uvedl: „Pro nás v Brně to byli hlavně Husovice, kde 

našli  signatáři  Charty  77  podnět  k  pravidelným  schůzkám  bez  ohledu  na  

konfesi na seminářích, vedených neformálně mým kolegou Milanem Mrázkem.  

Samozřejmě tu byla polovina chartistů a nechartistů, ostatně se na to nikdo  

neptal. Podobné schůzky byly i na evangelické faře ve Svratouchu. Všude bylo 

ekumenické ovzduší,  ač většina účastníků byla bez katolického vyznání. Sem 

jezdili i mladí přátelé z Prahy. V Brně to byly velká zahrada a dům Václava  

271 Dotazníkové šetření. D55.
272 Dotazníkové šetření. VK5.
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Čermáka,  který  dbal  na to,  aby  polovina  hostů  byli  signatáři  Charty  77 a  

polovina  ne.  Program  byl  „zelený“,  protože  řada  účastníků  pracovala  u  

„Povodí Moravy“ – profesní zařazení profesora Čermáka bylo stejné. Jednou 

se sem nahrnulo přes sto lidí, když StB zakázala shromáždění počínajícího fóra  

D (Dialog) a V. Čermák všechny pozval na zahradu. Proslulé byli také schůzky 

ve Vyskytné vedené ing. Janem Litomiským, který byl pak i jedním z mluvčích 

Charty a měl přezdívku „Luther“.“273

Kamilka  Bendová  uvedla: „Důležitá  byla  také  katolická  setkání,  kde  

sehrála velkou organizační roli Marie Rút Křížková, neboť uměla propojovat  

prostředí  disentu  a  protirežimní  části  katolické  církve.  Vždy  při  nějaké 

příležitosti  pozvala  řadu  lidí,  aby  se  společně  zúčastnili  mše  svaté.  Jako 

hostitelka připravila pohoštění a prostor pro setkání.“274

Z odpovědí je patrno,  že paleta aktivit  věřících,  ale  i  ostatních signatářů 

Charty  77,  je  značně  široká.  Charta  měla  dosud  nedoceněný  přínos  pro 

aktivizaci  mladých  lidí,  pro  vytváření  paralelní  kultury  a  byla  nástrojem k 

opravdovému  setkávání  lidí.  Byl  to  též  prostředek  k  sehnání  i  rozšiřování 

samizdatové literatury.275 Shrnu-li to, je škála těchto aktivit dosud neobjevena a 

její ohodnocení je dalším úkolem pro historiky v následujících letech.276

2.5.4. Role duchovních v Chartě 77

Duchovní  kvůli  svému specifickému povolání,  které  nebylo  v  souladu  s 

intencemi  státního  aparátu,  čelili  velkému  tlaku.  Státní  souhlas  k  výkonu 

duchovenské činnosti jim mohl být kdykoliv odebrán. Podpis Charty některým 

z  nich  samozřejmě ke  ztrátě  tohoto  souhlasu  napomohl.  Jmenujme si  např. 

Františka  Bublana.277 Řada  z  nich  byla  nejrůzněji  šikanována,  izolována  a 

273 Dotazníkové šetření. D54.
274 BENDOVÁ, Kamila: Ženy v Chartě 77 : Vzpomínka na ty, které vydržely.(přednáška), s. 6. 

Materiál jsem získala od autorky.
275 Dotazníkové šetření. D34.
276 Sama to zjistit nemohu. Jednak proto, že ne každý ze signatářů mi odpověděl na anketu, 

pak proto, že některé informace nemohou být zveřejněny, neboť se na ně vztahuje 
zpřístupňovací lhůta 30 let.

277 Dotazníkové šetření. D9.
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přemísťována  (František  Lízna)278 či  donucena  „různými  okolnostmi 

k emigraci“ jako Svatopluk Karásek.279 S některými z nich se pak duchovní 

mimo Chartu báli stýkat z obavy, že ztratí státní souhlas.280 

 Uvádím zde nyní seznam těch, u kterých jsem zjistila, že se někdy zabývali, 

či že se zabývají duchovní službou. Jejich jména uveřejním i s informací, v 

jaké církvi vykonávali nebo vykonávají svou službu:281

Milan Balabán – duchovní Českobratrské církve evangelické

Zdeněk Bárta – duchovní Českobratrské církve evangelické

Edmund Bauer – duchovní Českobratrské církve evangelické

Ing. Tomáš Bísek – duchovní Českobratrské církve evangelické

Zdeněk Bonaventura Bouše – duchovní Římskokatolické církve

Aleš Březina – duchovní Českobratrské církve evangelické

František Bublan – duchovní Římskokatolické církve

Daniela Brodská – duchovní Českobratrské církve evangelické

Petr Brodský – duchovní Českobratrské církve evangelické

Václav Diviš – duchovní Starokatolické církve

Jan Dus – duchovní Českobratrské církve evangelické

František Hochman – duchovní Římskokatolické církve

Robert Gombík – duchovní Římskokatolické církve

Pavel Hlaváč – duchovní Českobratrské církve evangelické

Svatopluk Karásek – duchovní Českobratrské církve evangelické

Jan Keller – duchovní Českobratrské církve evangelické

Ing. Alfréd Kocáb – duchovní Českobratrské církve evangelické

František Korbela – duchovní Římskokatolické církve

Josef Kordík – duchovní Římskokatolické církve

František Lízna – duchovní Římskokatolické církve

Andrej Lukáček – duchovní Římskokatolické církve

278 Dotazníkové šetření. D34.
279 KARÁSEK, Svatopluk. Víno tvé výborné. Rozhovory Štěpán Hájek – Milan Plzák. Praha : 

Kalich, 2000.
280 Dotazníkové šetření. D34.
281 Zdrojů k této části je několik, a proto je zde všechny neuvádím. Jednak jsou to samotné 

podpisy některých duchovních k Chartě 77. Viz Edice dokumentů. Dále to vyplynulo ze 
zodpovězení řady dílčích dotazů, na které jsem se obrátila k různým církevním a 
necírkevním představitelům. V neposlední řadě to jsou samozřejmě pamětníci.
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Václav Malý – duchovní Římskokatolické církve

Marie Matzenauerová – duchovní Českobratrské církve evangelické

Petr Payne – duchovní Českobratrské církve evangelické

Milan Píša – duchovní římskokatolické církve

Bohdan Pivoňka – duchovní Českobratrské církve evangelické

Miloš Rejchrt – duchovní Českobratrské církve evangelické

Miroslav Růžička – duchovní Českobratrské církve evangelické

Karol Sidon – rabín

Antonín Slovák – duchovní římskokatolické církve

Vojen Syrovátka – duchovní Českobratrské církve evangelické

Jan Šimsa – duchovní Českobratrské církve evangelické

Bohumil Šitavanc – duchovní Římskokatolické církve

František Šilar – duchovní Českobratrské církve evangelické

doc. Ing. Jakub Trojan – duchovní Českobratrské církve evangelické

Jan Tydlitát – duchovní Českobratrské církve evangelické

Olga Valešová – duchovní Českobratrské církve evangelické

Miloslav Vašina – duchovní Českobratrské církve evangelické

Tomáš Vlasák – duchovní Římskokatolické církve

Marián Zajíček – duchovní Římskokatolické církve

Josef Zvěřina – duchovní Římskokatolické církve

Z tohoto seznamu vyplývá, že mezi celkovým počtem 1898 signatářů bylo 

24  evangelických  duchovních,  15  římskokatolických  kněží,  jeden 

starokatolický  kněz  a  jeden  věřící,  který  se  později  stal  rabínem.  Zajímavá 

informace  o  duchovních  též  vyplývá  z  jejich  vlastních  podpisových  lístků 

úvodního  Prohlášení  Charty. Dle  nich podepsali  k  6.  lednu  1977  Milan 

Balabán, Svatopluk Karásek, Ing. Alfréd Kocáb, Miloš Rejchrt, Jan Šimsa, Dr. 

Ing. Jakub Trojan a Josef Zvěřina. Ostatní duchovní se pak povětšinou k Chartě 

připojili v průběhu dvou následujících let, výjimečně až na konci 80. let (např. 

Petr Payne).282

Někteří  z  duchovních  zastávali  též  post  mluvčího.  Jedná  se  o  Miloše 

282 Edice dokumentů.
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Rejchrta  a  Václava Malého,  jejichž  jména se  objevují  i  poměrně často  pod 

signováním dokumentů Charty jakožto jména členů Kolektivu mluvčích; dále o 

Jana Kozlíka a Jana Litomiského.283

Co se týče role duchovních v Chartě 77, tak řada z nich je spjatá s tvořením 

nejrůznějších petic,  dopisů a textů,  tvorbou samizdatu,  účastmi na soudních 

procesech a podporou vězněných či stíhaných chartistů (viz výše). Mezi sebou 

se  pochopitelně  navzájem  navštěvovali.  Např.  František  Lízna  s  Josefem 

Kordíkem;284 Jan  Šimsa  s  Františkem  Korbelou,  Františkem  Bublanem  a 

Václavem Malým.285 Obdobně se měli navštěvovat i duchovní z řad ČCE na 

Vysočině. Cenné informace též podává vzpomínka D55: „Konala se i setkání  

kněžských skupinek, ať řeholních, ať diecézních s dr. Josefem Zvěřinou, kde  

jmenovaný přednášel teologii agapé, ale nejen to, radil se s přítomnými anebo 

je seznamoval s osobními protestními dopisy o pronásledování církve, např.  

adresovanými Gustavu Husákovi.“286

S  laiky  a  ostatními  se  setkávali  při  různých  příležitostech,  a  to  při 

přednáškách  a  jiných  kulturních  akcích,  jako  i  v  bytech  signatářů  a  jejich 

přátel. Tato setkání byla vždy ekumenická, dalo by se říci nekonfesijní. D34 na 

toto  vzpomíná:  „Setkání  u  Kaplanů  měla  výrazně  ekumenický  charakter.  

Výrazně pomáhalo Taize a duch, který sem z Francie pronikal.“287 

Několik duchovních také aktivně napomohlo k propojení různých okruhů 

občanů  ČSSR,  kteří  byli  činní  odpůrci  režimu.  Dělo  se  to  různou formou. 

Například František Lízna se podílel na distribuci zahraničních tiskovin. Také 

byl v kontaktu s karmelitánkou Annou Schwarzovou, řadou dříve vězněných 

věřících  (řeholníků  a  řeholnic),  s  rodinou  Kaplanovou  pořádající  katolické 

společenství,  disidentkou  Ludmilou  Bambasovou,  Augustinem  Navrátilem, 

Františkem Adamíkem, Vítem Pelikánem (katolický samizdat), Ottou Mádrem, 

ale i lidmi bez vyznání jako např. Petrem Uhlem a Annou Šabatovou.288 Další z 

nich,  jako  kupř.  Alfréd  Kocáb,  se  věnovali  spíše  pastorační  péči,  vedení 

283 Edice dokumentů.
284 Dotazníkové šetření. D34.
285 Dotazníkové šetření. D54.
286 Dotazníkové šetření. D55.
287 Dotazníkové šetření. D34. Viz výše k vzpomínkám D54.
288 Dotazníkové šetření. D34.
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meditativních skupin a pořádáním přednášek na utajených místech.289 

Na závěr této kapitoly bych ráda uvedla odpověď na jednu z otázek mého 

dotazníkového šetření, zda duchovní hráli v Chartě jinou roli než laici (otázka 

č. 16). Dostala jsem na ni následující rozmanité odpovědi.  K53: „Ano. Jejich 

role byla výraznější. Navíc přinášeli/utvářeli duchovnost a toleranci.“290 D63: 

„Role duchovních nebyla výrazně odlišná laiků. Bránili se laciné politizaci.  

Snad dodávali všemu teologicko – spirituální rozměr.“291 DK45: „Vlastně ano.  

Jednou je kněz vysvěcený, mluvím o katolících, a nemusí mít souhlas a jako  

kněz funguje. Viz, když Josef Zvěřina slavil výročí, zřejmě 50 let svého kněžství,  

tak sloužil u Paloušů mši svatou. Kněz je knězem, i když nemá státní souhlas a 

tak je věřícími vnímán. Neztrácí tu svou kněžskou schopnost proměňovat Tělo 

Páně.  Je  to  i  v  mentalitě  věřících  a  okolí,  kněz  je  jaksi  taková  trošku  z  

obecného kontextu vytržená osobnost. U evangelických farářů tento moment 

byl podstatně zeslabený. Ten, kdo je farářem, není zde takovou autoritou, která  

je schopná nadaná něčím, co ty ostatní nemohou a nejsou schopní dělat. Pouze  

řádně vysvěcený kněz proměňuje. U evangelíků není taková svátostnost toho 

povolání.“292 D55: „Hráli výraznější roli. Zprostředkovávali kontakty. Mnoho 

pro  šíření  západních  teologických  proudů a  šíření  občanské  odvahy  udělal  

ThDr. Josef Zvěřina.“293 K52: „Jinou roli v Chartě nehráli (...) Koneckonců v  

té církevní struktuře si laici mohli dělat, co chtěli. Kněží to měli těžší.“294 D34 

uvedl,  že  laici  byli  často  více  iniciativní  než  někteří  duchovní.“295 VK40: 

„Nehráli. Ať to byli katolíci (Mádr, Zvěřina, Malý) nebo evangelíci (Rejchrt,  

Karásek, Dus, Hejdánek) všichni táhli za jeden provaz.“296 K20 též uvedl, že se 

nedomnívá též, že by duchovní hráli odlišnou roli.297 Z odpovědí tedy vyplývá, 

že roli duchovních v Chartě vnímali různí signatáři odlišně. Vzhledem k tomu,

 že já sama jsem se do chartistického dění nezapojila, tak si neodvažuji z 

289 Dotazníkové šetření. D26.
290 Dotazníkové šetření. K53.
291 Dotazníkové šetření. D63.
292 Dotazníkové šetření. DK45. 
293 Dotazníkové šetření. D55. Obdobně Dotazníkové šetření. VK5.
294 Dotazníkové šetření. K52. 

Zároveň dotyčná uvedla: „Ale ono se to proměňovalo. Kněz odmítl Bendům pokřtít šesté  
dítě. To (dceru Markétu) jim křtil kardinál sám.“

295 Dotazníkové šetření. D34.
296 Dotazníkové šetření. VK40.
297 Dotazníkové šetření. K20.
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těchto odpovědí nic vyvozovat. 

2.6. Dokumenty Charty 77

Charta  77  se  prezentovala  svým  úvodním  Prohlášením  Charty  77 

podepsaným  všemi  signatáři,  dále  svými  dalšími  597298 dokumenty 

podepsanými jejími mluvčími, které adresovala např. prezidentovi, vládě nebo 

Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  ale  i  cizincům  –  např.  Generálnímu 

tajemníkovi  OSN,  Michailu  Gorbačovovi  a  jiným.  Tematická  paleta  těchto 

textů  byla  velmi  široká.  Charta  se  zabývala  jak  jednotlivými  případy 

porušování  lidských  a  občanských  práv,  tak  i  jinými  oblastmi  a  zájmy 

společnosti.  Monitorovala  a  osvětlovala  prakticky  všechny  sféry  života  v 

Československu  –  ekonomické,  kulturní  a  sociální  (mimo jiné  hospodářské 

zákonodárství  a  situaci  odborů),  justici,  školství,  stav  životního  prostředí, 

zdravotnictví, vězeňství, praxi úřadů omezující svobodné cestování občanů do 

ciziny, formy a metody diskriminace občanů v zaměstnání a povolání.299 Pro 

lepší  představu  zde  uvedu  malý  přehled  některých  problémů  vždy  spolu  s 

příkladem nějakého relevantního dokumentu.300

Černobyl  –  Dopis  Federálnímu shromáždění  a  vládě ČSSR k postoji  čs.  

úředních míst po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Dokument č. 15/86)

dějiny  –  Analýza  současného  stavu  československého  oficiálního 

dějepisectví  nazvaná  Právo  na  dějiny,  zaslaná  prezidiu  Čs.  akademie  věd 

(Dokument č. 11/84)

diskriminace  v  práci  –  Dopis  předsednictvu  vlády  ČSSR  a  Mezinárodní 

organizaci práce o diskriminaci v zaměstnání a povolání v Československou s  

298 In: CÍSAŘOVSKÁ,Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1  
(1984– 89) Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. Zde nalezneme 598 
dokumentů. Celkem ale měla údajně vydat 643 dokumentů. In:Charta 77. [online]. 2007 
[cit. 2010–04–20]. Dostupné z WWW: <http://www.charta2007.cz/index.php?
sh=dokum/1>.

299 PREČAN, Vilém. Charta 77 jako československý i mezinárodní fenomén. In: 
CÍSAŘOVSKÁ,Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1 (1984 – 
89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. XV.

300 Přehled je ilustrativní. Lepší zájemce najde In: Tematický přehled. CíSAŘOVSKÁ, 
Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 3, s. 477 – 480.
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připojenou dokumentací (Dokument č. 21/88)

drogy – Dopis o požívání omamných drog v Československu a o zatajování  

těchto  negativních  jevů  před  veřejností,  zaslaný  Federálnímu  shromáždění  

ČSSR a na vědomí ministerstvu zdravotnictví (Dokument č. 42/83)

důchodci  –  Sdělení  a  analýza  situace  důchodců  v  Československu z  5. 

května 1980

postavení  menšin  –  Dokument  o  postavení  romských  spoluobčanů 

předložený jako podklad k veřejné diskusi z 14. prosince 1978

ekologie –  Sdělení a zpráva o ekologických problémech plánované stavby 

závodního motocyklového okruhu v Brně (Dokument č. 13/85)

kultura  –  Společné prohlášení  Charty  77 a sedmi českých a slovenských 

spisovatelů o represivní politice státu v oblasti kultury, adresované vládě ČSSR 

a Evropskému kulturnímu fóru v Budapešti (Dokument č. 24/85)

lidská,  občanská  práva  obecně  –  Dopis  nezávislému semináři  k  otázkám 

lidských  práv  v  Moskvě  se  stanoviskem  Charty  77  k  pojetí,  obsahu  

a uplatňování lidských a občanských práv (Dokument č.76/87)

listovní  tajemství  –  Dopis  Federálnímu shromáždění,  České  a  slovenské  

národní  radě  a  Ministerstvu  spojů  ČSSR o  porušování  ústavně  zaručeného  

práva na listovní tajemství  a na tajemství  dopravovaných zpráv (Dokument

 č. 60/87)

mladá generace – Úvahy a návrhy k diskusi o problémech mladé generace  

Prostor  pro  mladou  generaci,  zaslané  Federálnímu  shromáždění,  vládě  

a redakcím Mladé fronty a Mladého světa (Dokument č. 7/86)

nekrology – Nekrolog k úmrtí Gertrudy Sekaninové – Čakrtové (Dokument 

č. 38/86)

noví signatáři – Seznam nových signatářů Charty 77 (Dokument č. 43/87)

památková péče – Stanovisko k přijatému zákonu o státní památkové péči 

a k aktuálnímu stavu kulturních památek v zemi (Dokument č. 12/88)

přání –  Sdělení o udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi  

(Dokument č. 17/84)

pobyt  Sovětských  vojsk  v  ČSSR  – Prohlášení  k  18.  výročí  vojenské  

intervence v Československu (Dokument č. 22/86)
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reforma českého pravopisu – Dopis kulturnímu výboru České národní rady,  

Ministerstvu  školství  ČSR  a  odborným  institucím  se  stanoviskem  

k připravovaným změnám pravidel českého pravopisu (Dokument č. 34/87)

represe – Sdělení o zásazích orgánů státní moci proti styku signatářů Charty  

77 s veřejnými činiteli USA (Nečíslovaný dokument – 6. červenec 1986)

setkání s cizími delegacemi –  Sdělení o rozhovorech signatářů Charty 77  

s  členy  delegace  francouzského  ministra  Rolanda  Dumase  v  Praze  

a o policejních akcích (Dokument č. 14/85)

spotřeba –  Analýza příčin krizových jevů československého hospodářství  

a  potřeba ekonomické reformy,  zaslaná předsedovi  vlády ČSSR,  předsedovi  

Státní  plánovací  komise,  řediteli  Ekonomického  ústavu  ČSAV,  a  redakcím 

Rudého práva, Hospodářských novin, Čs. rozhlasu a Čs. televize  (Dokument

 č. 28/85)

úprava volebního systému –  Návrh na úpravu volebního systému, zaslaný 

Federálnímu shromáždění ČSSR (Dokument č. 16/86)

věznice  –  poměry  –  Žádost  o  přešetření  poměrů  v  československých 

věznicích, zaslaná Federálnímu shromáždění ČSSR (Dokument č. 22/82)

vlastní  činnost  Charty  –  Dopis  signatářům Charty  77  bilancující  10  let  

činnosti Charty s návrhy na nové metody její činnosti (Dokument č. 3/87)

vojenská  služba  –  Dopis  Federálnímu  shromáždění  urgujíce  odpověď  

na návrhy Charty o úpravách základní vojenské služby (Dokument č. 59/87)

vycestování –  Dopis předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi o poplašných  

zprávách, že bude omezeno cestování čs. občanů do Maďarska  (Dokument  

č. 25/85)

vzdělávání  –  Dopis  Charty  77  Federálnímu  shromáždění  ministerstvu 

školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČSR  a  Učitelským  novinám  k  diskusi

 o zásadních změnách školského a vzdělávacího systému (Dokument č. 57/89)

zdravotnictví – Dopis České národní radě a Ministerstvu zdravotnictví ČSR 

s analýzou československého zdravotnictví (Dokument č. 14/84)

 Dokumenty byly obvykle iniciovány a sepsány určitou skupinou chartistů 

a  pak  předloženy  kolektivu  mluvčích,  schváleny  či  připomínkovány.  Takto
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na  to  vzpomíná  např.  jedna  z  mluvčích  Charty  77.301 Bohužel  vzhledem

k nutnosti utajení se nezachovaly dostupné verze všech jednotlivých předloh či 

připomínkování.302 Je jisté, že se na nich podílel někdy i širší okruh odborníků, 

často i z oficiálních struktur, třebaže zůstávali v nezbytné anonymitě.303 Tyto 

informace mi byly potvrzeny i dotazníkovým šetřením. Zajímavé informace o 

vzniku dokumentů uvedl i bývalý mluvčí Jan Kozlík: „Mluvčí se střídali vždy 

k prvnímu  lednu.  Během  roku  vymýšleli,  k čemu  by  Charta  měla  vydat  

prohlášení a kdo nám to napíše, pokud šlo o významnější text. Dodaný text pak 

muselo  vidět  několik  lidí,  aby  byl  přijat  všemi  třemi  skupinami  Charty:  

exkomunisty,  křesťany  a umělci.  Pak  už  šlo  jen  o podpisy  mluvčích.  Moc 

vymýšlet jsme nemuseli, v Chartě bylo dost lidí, kteří nám iniciativně přinášeli  

návrhy na dokumenty. Například nejkultivovanější texty mezinárodně právního 

charakteru psal exministr Jiří Hájek, který je nabízel s neobyčejnou pokorou až  

stydlivostí. Na jaře 1983 se vrátil z vězení Václav Havel a začal nás náměty 

přímo zahlcovat.“304

Další  podstatné  informace  o  vydávání  a  směřování  dokumentů  nám 

kuriózně  podává  Dokument  o  bezpečnosti  jaderných  elektráren  v 

Československu,  zveřejněný  jako  podklad  k  diskusi (Dokument  č.  22)  z 27. 

listopadu roku 1978.  „V duchu dokumentu Charty č. 21 přistupujeme k nové 

praxi  ve  vydávání  dokumentů;  nadále  budou  mluvčí  vydávat  dokumenty  

především jako podklady k  diskusi,  které mají  podporovat  ve veřejnosti  i  v  

různých institucích  otevřené  úvahy  o  daných  problémech,  nikoliv  tedy  jako 

nějaká  definitivní  stanoviska  Charty  77  k  nim.  Dokumenty  vůbec  nemusí  

zrcadlit názor všech nebo většiny signatářů Charty, nemusí ani zrcadlit mínění  

mluvčích; jejich vydáním pouze mluvčí vyjadřují svůj názor, že tyto dokumenty,  

301 ŠILHÁNOVÁ, Libuše. Ohlédnutí za životem. Praha : Portál, 2005, s.193
302 Existují sice některé dokumenty, na kterých je patrné připomínkování, ale vzhledem k 

jejich stáří, k tomu, že nejsou katalogizovány, jsou uloženy v osobních fondech, tak je řada 
z nich v době psaní mé práce velmi obtížně přístupná badateli. Proto badatel momentálně 
nemůže objasnit podrobně proces vzniku jednotlivých textů. I Vilém Prečan v edici 
Dokumenty Charty čerpal někdy např. z časopisu INFOCH, to znamená z nepůvodního 
zdroje.

303 PREČAN, Vilém. Charta 77 jako československý i mezinárodní fenomén. 
In:CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1 
(1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. XVI

304ŠIMEK, Michal. Šťourat se v minulosti není moje hobby. Katolický týdeník : Perspektivy 
[online]. 2010 [cit. 2010–04– 20]. Dostupné z WWW: <http://www.katyd.cz/index.php?
cmdcmd=page&type=11&article=7161>.
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vypracované  užšími  skupinami  signatářů  Charty  77  nebo  osobami  s  ní  

spolupracujícími, mohou být seriózním východiskem k diskuzi. První dokument  

tohoto  typu,  který  vydáváme,  se  zabývá problematikou  bezpečnosti  provozu 

jaderných elektráren v ČSSR.“305

Z textu  tedy  opět  vyplývá,  že  dokumenty jsou  vydané  jako  podklady k 

diskusi,  připravené  určitými  skupinami  Charty  a  jejich  znění  neprezentuje 

mínění  všech  signatářů.  Tím  se  zde  také  naznačuje,  že  jejich  tvorba  se 

rozhodně neobešla bez diskuzí a možných konfliktů, což ostatně potvrzuje i 

Luboš  Kohout:  „Hluboký,  nesmiřitelný  názorový  rozkol  vyvolávaly  zejména 

dva  texty:  teze  Danubia  –  O  odsunu  Němců  a  Právo  na  dějiny,  text  

formulovaný skupinou anonymních, vyhraněných integrálně katolických autorů 

a stvrzený z iniciativy tehdejšího mluvčího Charty 77 Václava Bendy.“306 Je ale 

otázka,  jak  tento  rozkol  vypadal,  o  jaké  konkrétní  spory a  sporné  body se 

jednalo.  Materiály  z  porad  mluvčích  Charty  77  a  Kolektivu  mluvčích  se 

nedochovaly. Nicméně u všech Chartou tvořených textů platí, že dokumenty 

nebyly vydány dříve, dokud všichni tři mluvčí nedosáhli konsenzu.307

Teprve  pak  byly  dokumenty  zasílány  určitým osobám či  institucím  (viz 

výše);  telefonovány  nebo  faxovány  do  ciziny  (např.  Ivanu  Medkovi,  Janu 

Kavanovi);  popř.  předány  zahraničním  tiskovým  agenturám.  Následně  se 

některé z nich objevily ve vysílání BBC, Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy; 

některé  kolovaly  ve  formě  samizdatu  či  v samizdatových  či  exilových 

periodikách. Tak se s nimi mohli seznámit nejen občané Československa, ale i 

lidé celého světa.308

Určité zmínky o Chartě a její činnosti se objevily i v katolickém samizdatu. 

Nestalo se tak ve všech takto zaměřených samizdatových periodikách, např. v 

jihočeském Vzkříšení a brněnském Společenství jsem žádnou zmínku o Chartě 

77  nenalezla.  Ovšem v  určujícím a  potažmo nejvýznamnějším periodickém 

305 Dokument o bezpečnosti jaderných elektráren v Československu, zveřejněný jako podklad 
k diskusi. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–
1989. sv. 1.(1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 183.

306 KOHOUT, Luboš. Diskuse k československým dějinám v Chartě 77 a náš dnešek.. Praha: 
Křesťanské sociální hnutí, 2000, s. 6.
Dokument Právo na dějiny zmiňuji již výše a níže.

307 Zdroj: viz níže.
308 JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s.40 – 

69.
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katolickém samizdatu  v  českých  zemích  od  roku  1980  Informace  o  církvi  

(vydaných přibližně sto desetkrát) se objevovaly hojně zmínky o represích vůči 

věřícím (de facto nápadně podobná až totožná se sděleními VONSu), články 

Josefa Zvěřiny Chartu obhajující a občas zmínky i o některých dokumentech 

Charty.  I  ve  slovenském  známém  katolickém  samizdatovém  časopisu 

Náboženstvo a súčasnosť  jsem zaznamenala jistý ohlas na Chartu, týkající se 

ale převážně Dokumentu o potratech, a to v čísle 1 z roku 1987.309 310 Znamená 

to  mimo  jiné,  že  alespoň  někteří  z  věřících  nesignatářů  byli  bezpochyby 

částečně s činností Charty a VONSu seznámeni.

2.6.1.  Vznik  dokumentů  Charty  77  zmiňujících  porušování 

náboženských práv

Vzniku těchto dokumentů a zmínkám o potížích církví v nich předcházela 

průběžná represe režimu proti církvím. Charta 77 tedy reagovala na porušování 

náboženských práv a svobod v tehdejší společnosti,  události a opatření jako 

ztráta  souhlasu,  nesvoboda  církevního  tisku,  obtížná  práce  duchovních  s 

mládeží,  neumožnění  věřícím studovat  v  zahraniční,  nedostatečné  množství 

Biblí  na  čs.  trhu,  porušování  svobody  vyznání  obecně  a  nedodržování 

základních lidských práv,311 dále na konkrétní represe,  významné události  či 

výročí,312 jako  výročí  vzniku  Deklarace  OSN  z  roku  1948  a  helsinských 

dohod.313 Jistým důvodem pro vznik těchto dokumentů mohlo být také konání 

309 Zdroj: Uvedené samizdatové časopisy. Viz seznam literatury.
310 Neprovedla jsem hloubkovou analýzu katolického samizdatu. Jednak všechna čísla nemá 

kompletně ani knihovna samizdatové literatury Libri prohibiti (hl. slovenského samizdatu – 
jednalo se asi o 20 katolických samizdatových periodik). Pak též proto, že je všichni věřící 
rozhodně neodebírali. Též, protože věřící stejně jako ostatní mohli číst i „nekatolický“ 
samizdat, poslouchat BBC, Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky. Jeden věřící nesignatář mi 
tuto hypotézu potvrdil, Chartu on i jeho známí znali z Hlasu Ameriky. Nemůžeme tedy 
usoudit, že by křesťanský samizdat sehrál důležitou roli v obeznámení věřících s Chartou
 a potažmo s její činností. Na druhou stranu můžeme jistě spekulovat o tom, že články, které 
zde „hájily“ Chartu, mohly změnit smýšlení věřících o Chartě.

311 Vyplývá to jednak z rozboru Dokumentů Charty. Pak: Dotazníkové šetření. D63.
312 Dotazníkové šetření. K20.
313 Dotazníkové šetření. D55.
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určité  důležité  mezinárodní  události,  jako  je  např.  madridská  konference. 

Podnětem mohl být ale i dopis nebo nějaký dokument, ke kterému se Charta 

chtěla vyjádřit.  Charta 77 též reagovala na určité změny v církevní politice, 

jako např. výměna ve vedení SPVC.314 

Co se týče iniciování vzniku těchto dokumentů, zabývajících se primárně 

náboženskými právy a svobodami, tak mi z dotazníkového šetření vyplynuly 

následující  informace.  Jednak  to,  že  jejich  vznik  byl  iniciován  Václavem 

Bendou,  Václavem  Malým,  Milošem  Rejchrtem,  Josefem  Zvěřinou315 a 

Jakubem Schwarzem Trojanem, popřípadě někým z mluvčích Charty 77 toho 

konkrétního roku.316 Dle K52: „Já si myslím, že to bylo spíš z prostředí, kde 

vznikla představa, že by se měla Charta podívat na nějakou oblast důkladněji.  

Většinou  to  nebyl  ten  nejužší  okruh  mluvčích,  ale  spíše  to  bylo  nějaké 

prostředí, které mělo kontakt i s akademickou sférou nebo s lidmi, co nebyli tak  

často  předmětem  zájmu  státní  bezpečnosti.  A  to  chartistické  prostředí  se  

překrývalo s církevním prostředím přirozeným způsobem. Takže jistě to vzniklo 

někde v tom křesťanském prostředí, ale kdo na tom přesně pracoval, to nevím.  

V té  redakční  rovině  se  podílel  na  přípravě  dokumentů  Václav  Benda.  Ale  

potom, když ten dokument přišel do závěrečné fáze, tak se k tomu vyjadřovali i  

jiní signatáři z necírkevního prostředí. Dokumenty připomínkovali Petr Uhl,  

Ladislav Hejdánek, Němcovi, historici, právníci a ti aktivnější lidé.“317 VK40 k 

tomu  uvedl  toto:  „Nebyl  žádný  jednotlivý  iniciátor  přípravy  vzniku  těchto  

dokumentů.  Na jejich přípravě se podíleli jednotliví mluvčí ve spolupráci se 

svými  informovanými  přáteli.“318 Z  těchto  přispěvatelů  mohu  s  určitostí 

jmenovat  Františka Líznu,  dále  Jana Kellera,  který přispěl  do dokumentu o 

církvi studií o povinnostech učitelů předkládat světový vědecký názor ve všech 

vyučovacích předmětech.319 Také Jiřího Němce, Jana Sokola a Petra Uhla, kteří 

stáli  u  zrodu  dokumentu  č.  9,  tj.  O  svobodě  svědomí  a  vyznání  a  o 

náboženských  právech  v  Československu.320 Též  Ivana  Medka  a  Václava 
314To vyplývá i z těchto samotných dokumentů.
315 Dotazníkové šetření. D63.
316 Dotazníkové šetření. K20. Obdobně reagoval i D55, který udává křesťany a právníky z 

kolektivu mluvčích.
317 Dotazníkové šetření. K52.
318 Dotazníkové šetření. VK40.
319 Dotazníkové šetření. D25. D34.
320 Dotazníkové šetření. Petr Uhl. Hlavním autorem dokumentu měl být ovšem „neznámý“ 
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Bendu,  dále  Jána  Čarnogurského,  z  nichž  poslední  dvou  jmenovaní  stáli  u 

zrodu dokumentů o řeholích (Dokument č. 21/84).321

Zůstává otázkou, jestli bylo připraveno víc takovýchto dokumentů a sdělení

VONSu, které se zabývaly primárně porušováním náboženských práv. VK40

k tomu uvedl: „Nevím o takových, který ač schváleny a projednány, by nebyly  

zveřejněny.“322 To uvedla i řada jiných dotazovaných,323 ovšem obdržela jsem i 

dvě odpovědi,324 které naznačovaly, že takovýchto dokumentů bylo připraveno 

více.  Nicméně  většina  signatářů  do  tvorby  dokumentů  nezasahovala  a  ani 

neznala podrobnosti o tom, jak se dokumenty tvoří. 

Stejně jako při tvorbě jiných dokumentů, i při vzniku těchto probíhaly jisté 

debaty ohledně jejich podoby, které samozřejmě končily dohodou a vydáním 

dokumentů.  Z  výsledku  mého  dotazníkového  šetření  vyplynulo:  „Někdy 

probíhala  vzrušená  diskuse,  ale  vždy  se  dospělo  k  pokornému  konsenzu. 

Rozpory  se  někdy  odvíjely  ze  specifik,  důrazů  jednotlivých  církví,  které 

vyplývaly  z  různorodosti  organizace  jednotlivých  církví.  Rozpory  se  vždy 

vyřešily dohodou – jednotou v různosti.“325 „Vždy se jednalo tak, aby nebyl  

nikdo proti – Mnozí navrhovali různé formulace a uplatňovali své připomínky,  

a  to  tak  dlouho,  dokud  nedošlo  k  dohodě.  Jednalo  se  jen  o  rozpory  

formulačního  typu.“326 „To  se  diskutovalo  svobodně.  Představte  si,  že  se  

sejdete se svými přáteli a hovoříte o něčem a někdo je pro a někdo je proti. A  

ani se to nedělá tak, že by se o něčem hlasovalo. Prostě se dohodnete. Takže 

spíše takové konsensuální jednání než hlasování. Pak někdy, když šlo zcela o  

konkrétní věci, tak pokud vím, tak se taky hlasovalo.“327 O jaké konkrétní spory 

a  sporné  body  se  jednalo,  se  mi  vzhledem  k  tomu,  že  se  v  archivech 

nedochovaly materiály z porad mluvčích Charty 77, nepodařilo zjistit. Z mého 

dotazníkového  šetření  ale  též  vyplývá,  že  nedošlo  k  závažným  sporům, 

týkajících se znění dokumentů. Ovšem musím podotknout, že dotazovaní tuto 

chartista. Z toho vyplývá, že určit, kdo přesně inicioval a sepsal jednotlivé dokumenty, je 
téměř nemožné.

321 Dotazníkové šetření. VK5.
322 Dotazníkové šetření. VK40.
323 Dotazníkové šetření. VK40. DK45.
324 Dotazníkové šetření. D43. D55.
325 Dotazníkové šetření. D63.
326 Dotazníkové šetření. VK40.
327 Dotazníkové šetření. D43.

88



otázku  obvykle  opominuli.  Někdo  bez  komentáře,  někdo  s  tím,  že  si  již 

nepamatuje,  někdo s tím, že odmítá  kohokoliv jmenovat bez souhlasu těch, 

kterých se to týká. 

Všechny dokumenty zabývající se náboženskými právy nebo je zmiňující 

byly vždy formulovány v ekumenickém duchu (viz níže).328

Tyto dokumenty jsem se pak rozhodla rozdělit na tři skupiny. Za prvé na ty, 

které Vilém Prečan v edici  Charta 77 označil jako dokumenty zabývající  se 

náboženskými právy a svobodami; za druhé jsem vytvořila skupinu těch, co o 

nich primárně nepojednávají, ale zmiňují je. Do třetí skupiny jsem pak zařadila 

ty dokumenty, které se částečně týkají tématiky církve, víry, apod. Pro základní 

představu,  kolik  z  oněch  598  dokumentů  Charty  má  alespoň  částečnou 

relevanci k problematice církve, náboženské skupiny, náboženská práva, věřící 

a apod., uvádím graf:

2.6.2.  Dokumenty  Charty  77  zabývající  se  primárně 

porušováním náboženských práv

Nyní  se  budu  věnovat  zmíněné  první  skupině  dokumentů.  Použijeme-li 

rozdělení  dokumentů  z  edice  Charta  77,  zabývalo  se  přímo  náboženskými 

328 Jediný vskutku neekumenický dokument bylo Prohlášení k vyhlášení fatvy (rozsudku 
smrti) nad britským spisovatelem Salmanem Rushdiem ze dne 24. února 1989. Charta tento 
čin odsuzuje a vyzývá zde přímo „k bojkotu a izolaci zločinného íránského režimu.“.  
Zvláštní postavení by mohl mít pak dokument Právo na dějiny (viz níže), který byl 
křesťansky (dalo by se říci, že katolicky) laděn.
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právy a svobodou vyznání následujících třináct dokumentů:

 O svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu 

(Dokument č. 9)

Dopis vládě ČSSR s návrhem, aby vláda předložila madridské konferenci  

návrhy k zabezpečení svobody přesvědčení a náboženského vyznání (Dokument 

č. 8/82)

Protestní dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR 

a  ministerstvu  kultury  ČSR  proti  porušování  náboženských  práv  a  svobod 

(Dokument č. 11/82)

Analýza  zákonných  norem a  jejich  interpretace  československými  soudy  

při  procesech  proti  obviněným z  tzv.  maření  dozoru  nad  církvemi,  zaslaná 

Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  Nejvyššímu  soudu  ČSSR,  místopředsedovi 

vlády ČSR a řediteli Státního úřadu pro věci církevní (Dokument č.23/82)

 Otevřený dopis Mezicírkevní mírové radě (Interkerkelijk vredesberaad –  

IKV) v Holandsku (Dokument č. 25/82)329

Dopis  vedoucímu  Státního  úřadu  pro  věci  církevní  v  Praze  V.  Janků  

o porušování zákonů v oblasti náboženského života, upozorňující na dřívější  

podání Charty 77 (Dokument č. 3/83)

Dopis  prezidentu  republiky  Gustávu  Husákovi  o  perzekuční  akci  policie  

proti příslušníkům řádu františkánů (Dokument č. 12/83)

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a Úřadu pro věci církevní o situaci  

a pronásledovaní řeholí v Československu (Dokument č. 21/84)

Sdělení  o  vydání  sborníku  sestaveného  z  odpovědí  na  anketu  skupiny 

mladých moravských křesťanů (Dokument č. 20/86)330

329 Nesouhlasím se zařazením tohoto dokumentu pod skupinu dokumentů pojednávajících o 
porušování náboženských práv a svobod. Co se církevní problematiky týče, tak vyjadřuje 
jen naději Charty ve spolupráci s IKV. Především se však zaobírá požadavkem na důsledné 
uplatňování paktů, otázkou přezkoumání pobytu sovětských vojsk v ČSSR a prosí IKV, aby 
se zasadila za ty, kteří jsou za svůj postoj k lidským právům a k mírovým snahám a 
spolupráci v Evropě vězněni či jinak pronásledováni. Nepopisuje blíže porušování 
náboženských práv a svobod v ČSSR. Proto ho nebudu podrobněji analyzovat. Do 
jakékoliv statistiky ho budu ve své práci značit jakožto takový mající vztah k církevní 
problematice – tedy skupiny dokumentů č. 3.

330 Opět nesouhlasím se zařazením tohoto dokumentu pod skupinu dokumentů 
pojednávajících o porušování náboženských práv a svobod. Dokument pojednává o tom, 
jak se „Mladí křesťané z Moravy“ formou ankety obrátili na řadu osobností z prostředí 
Charty 77, požadujíce od nich bližší vysvětlení jejich vztahu k politice, jejich politických 
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Vyjádření  podpory  podpisové  petiční  akci  moravských  katolíků  k  situaci  

věřící občanů (Dokument č. 9/88)

Dopis  Federálnímu  shromáždění  a  vládě  ČSSR,  Generální  prokuratuře 

ČSSR, Sekretariátu pro věci církevní a kardinálu Tomáškovi protestující proti  

porušování  náboženské  svobody a  útokům proti  Chartě  77  při  celonárodní 

katolické pouti (Dokument č. 10/88)

Zpráva  o  brutálním  zásahu  proti  shromáždění  věřících  v  Bratislavě 

(Dokument č. 14/88)

Prohlášení k rozsudku bratislavského soudu nad slovenským náboženským 

aktivistou Ivanem Polanským (Dokument č. 46/88)

Tyto dokumenty by se daly dále rozdělit do následujících skupin:331 za prvé 

na ty, které se zabývají obecně rozličnými formami porušování náboženských 

práv v Československu – dokument č. 9, dokument č. 8/82, dokument č. 11/82 

(a  částečně  též  dokument  č.  3/83,  upozorňující  na  vydání  předcházejících 

dokumentů). Do další skupiny patří ty dokumenty, které informují především o 

represích určitých skupin věřících – dokument č. 12/83 (represe hlavně vůči 

františkánům), dokument č. 21/84 (perzekuce řeholí), dokument č. 10/88 (vůči 

průběhu poutě k poctě blahoslavení Anežky), dokument č. 14/88 (k účastníkům 

protestního  shromáždění)  a  dokument  č.  46/88  (rozsudek  nad  Ivanem 

Polanským). V neposlední řadě jsou zde zastoupeny dokumenty, co analyzují 

primárně  nezákonnost  postupu státních orgánů – hlavně  dokument  č.  23/82 

(analýza §178);  a  vyjadřují  podporu Charty k nějaké akci  či  organizaci,  již 

zaštiťují věřící – dokument č. 25/82 – (dopis Charty IKV), dokument č. 20/86 

(vydání  sborníku  moravských  křesťanů)  a  dokument  č.  9/88  (podpora  tzv. 

Petice o 31 bodech).

Tyto  dokumenty  byly  zaslány  či  dány  na  vědomí  prezidentu  republiky, 

Federálnímu  shromáždění,  vládě  ČSSR,  místopředsedovi  vlády  ČSR, 
záměrů a jejich odpovědnosti za politické působení v minulosti. Došlé odpovědi vydala 
Charta ve formě sborníku. Dokument tedy nepopisuje blíže porušování náboženských práv 
a svobod v ČSSR. Proto ho nebudu podrobněji analyzovat. Do jakékoliv statistiky ho budu 
ve své práci značit jakožto takový mající vztah k církevní problematice – tedy skupiny 
dokumentů č. 3.

331 Dělení je schematické, obsah dokumentů se prolíná. Snažím se tedy obecně shrnout hlavní 
myšlenku vydání jednotlivých dokumentů. Tak například poznámky o nezákonném postupu 
čs. orgánů jsou samozřejmě i v jiných dokumentech Charty jako např. i 11/82, nebo 21/84.
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ministerstvu  kultury  ČSR,  Nejvyššímu  soudu  ČSSR,  Generální  prokuratuře 

ČSSR,  Sekretariátu  pro  věci  církevní,  kardinálu  Tomáškovi  a  Mezicírkevní 

mírové radě, papeži Janu Pavlu II. a kněžské organizaci Pacem in terris.332

Většina těchto dokumentů je psána v ekumenickém duchu, to znamená, že 

neobsahují  formulace typu: „problém se týká specificky duchovních a laiků 

této  určité  církve“.333 Na druhou stranu je  z  nich  patrné,  že  se  dotýkají  do 

značné míry problémů římskokatolické církve a to hlavně ty dokumenty, které 

se  věnují  problematice  řádů  a  kongregací  či  ty,  co  jmenují  přímo  osoby 

postižené represemi. Nedá se ale říci, že by dokumenty byly zaměřeny výlučně 

na  potíže  této  církve,  neboť  obdobné  problémy  (např.  udělování  státního 

souhlasu k výkonu duchovenské činnosti) měly i jiné církve.334

Předtím, než se zaměřím na jednotlivý rozbor všech těchto dokumentů, bych 

chtěla vyzdvihnout hlavně tři z nich, které vidím jako přelomové, aniž bych tím 

chtěla  zlehčovat  váhu  ostatních.  Jedná  se  o  dokument  č.  9  – O  svobodě 

svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu z 22. dubna 

1977; dále pak dokument č. 23/82 známý jako  Analýza zákonných norem a 

jejich interpretace československými soudy při  procesech proti  obviněným z 

tzv.  maření  dozoru  nad  církvemi,  zaslaná  Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  

Nejvyššímu soudu ČSSR, místopředsedovi vlády ČSR a řediteli Státního úřadu 

pro věci církevní z 8. července 1982;  a  Dopis prezidentu republiky Gustávu 

Husákovi  o  perzekuční  akci  policie  proti  příslušníkům  řádu  františkánů  

(Dokument č.12/82).

Dokument č. 9 je v podstatě prvním dokumentem Charty, který se věnuje 

systematicky  porušování  náboženských  práv  ve  společnosti.  Je  nesporně 

zajímavé,  že  byl  signován  jen  jediným  mluvčím  Charty,  a  to  z 

exkomunistického prostředí – Jiřím Hájkem. Dokument č. 23/82 podává rozbor 

§178, na jehož základě se řada duchovních či věřících ocitla ve vězení, popř. na 

jehož základě byla trestně stíhaná. Dokument č. 12/82 pak pojednává o tristním 
332 Edice dokumentů.
333 I když např. v dokumentu č. 9 se objevuje formulace: „Křesťanský či židovský umělec,  

učitel, vědec, filozof, teolog, publicista má právo účastnit se kulturního života své země 
stejně jako občan, který je aktivním stoupencem marxismu – leninismu.“

334 K porovnání např. viz: DINUŠ, Petr. Českobratrská církev evangelická v agenturním 
rozpracování StB. Praha : Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, 2004. 90 let  
Církve československé husitské – sborník. [Tomáš Butta...et al]. Praha : Církev 
československá husitská ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH, 2010.
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a nezákonném stavu řeholí  v ČSSR; popisuje též nejbrutálnější zákrok vůči 

řeholím ze strany státu za období normalizace. Jedná se tedy svým způsobem o 

dokument  s  unikátními  informacemi,  které  nenalezneme  ani  v  tehdejších 

církevních médií (jako byly Katolické noviny). Tyto tři dokumenty pak uvádím 

v příloze.335

Nyní přikročím k parafrázi a komentování jednotlivých dokumentů:336

O svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu  

(Dokument č. 9)

Toto  je  první337 dokument  Charty,  který  se  systematicky  zabývá 

porušováním  náboženských  práv  a  manifestuje  požadavek  Charty  77  na 

svobodu svědomí, myšlení, víry a náboženství.

 Odvolává se na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. A to 

na  článek  18,  kde  je  formulován  požadavek  na  právo  svobody  myšlení, 

svědomí  a  náboženství,  dále  na  článek  19,  který  obsahuje  požadavek  na 

svobodu „vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu 

bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění  

nebo jinými prostředky podle vlastní volby“.338

Dokument  vznáší  nárok na svobodný projev názorů bez obavy z  postihu

při  výkonu  např.  učitelského  povolání,  nebo při  práci  ve  státní  správě  a  v 

335 Vzhledem k délce všech výše třinácti uvedených dokumentů (dohromady více než 50 
stran) a k tomu, že se v nich často opakují stejné či obdobné požadavky, že odkazují na 
stejné právní normy, nebudu uvádět jejich plné znění v příloze. K nahlédnutí jsou všechny 
In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.  
(1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. a CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984 – 89). Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007.

336 Používám pro analýzu a komentování primárně podobu dokumentů z edice: 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 
– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. a CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2. (1983 – 89). Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007.
Dokumenty Charty jsou totiž uloženy jednak v různých archivech (v každém z nich je k 
nim jiná přístupnost) a část z nich, jak uvádí Vilém Prečan, se zachovala např. jen v 
samizdatové (tedy ne v originální) podobě.

337 První dokument, kde zazní požadavek Charty na svobodu myšlení, svědomí, atd. je vlastně 
úvodní Prohlášení Charty 77 (viz níže).

338 O svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu. In: 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 
– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 37.
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soudnictví.  Tím  vlastně  reaguje  na  tehdejší  povinnost  všech  vyučujících 

vykonat učitelský slib, který učitele svazoval k loajalitě k oficiálním státním 

názorům,  mezi  něž  patřila  víra  v  marxismus  –  leninismus.  Dále  připomíná 

nátlak na rodiče, aby neposílali své potomky na hodiny náboženství.

Žádá, aby věřící mohli svobodně rozvíjet duchovní a církevní život, hlásat 

svou víru, publikovat své názory v církevním a necírkevním tisku. Tím reaguje 

na  výše  popsanou situaci  církví  v  ČSSR.  Církve  byly podrobeny dozoru  a 

mohly působit  veřejně jen při  předem ohlášených bohoslužbách,  mši  mohli 

sloužit jen kněží se státním souhlasem. Bohoslužba, sloužená knězem na jiném 

místě,  než  mu  byl  poskytnut  souhlas,  exercicie,  modlitební  společenstva, 

setkávání věřících, společná modlitba věřících apod., to vše bylo předmětem 

následného  trestního  stíhání  nebo  dokonce  věznění.339 Možnost  publikace

a  šíření  témat  týkajících  se  víry  byla  tehdy  taktéž  značně  omezena.  „Je 

nesprávné, když se rozšiřování náboženské a jiné literatury, ba dokonce Bible,  

považuje  za takřka trestný čin a protistátní  akt  (např.  bezmyšlenkový zákaz  

čtení  Písma  ve  věznicích).“340 Na  území  ČSSR  vycházela  různá  církevní 

periodika  (jako  např.  Katolické  noviny,  Český  bratr,  Církevné  listy,  Hlas 

pravoslaví, atd.). Tato periodika sice obsahovala duchovně laděná témata, ale 

to, co se tam otisklo, opět prošlo určitou formou státního dozoru. Nehlásala 

tedy svobodně víru, bylo vyloučené, aby obsahovala protistátně laděné články, 

anebo  i  ty,  které  by  mohly  vyjádřit  pravdivý  postoj  církve  k  určitým 

problémům. Proto kardinál Tomášek odebírá Katolickým novinám v 80. letech 

souhlas.341 Témata týkající  se  církví  se  sice objevila  občas  i  v  necírkevním 

periodiku jako např. Lidové demokracii, ale též neobsahovala svobodné názory 

a  stanoviska.  Publikace  knih  s  duchovní  tématikou  byla  taktéž  silně 

regulována.342 Z toho všeho jasně vyplývá nutnost tohoto požadavku.

Dokument  se  dále  zasazuje  o  fungování různých  církevních  organizací, 

společenství  a  v  neposlední  řadě  o  možnost  ekumenických  styků  mezi 
339 Dotazníkové šetření. VK5.
340 O svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu. In: 

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 
– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 38.

341 Srovnej s PAULAS, Jan. ŠEBEK, Jaroslav. Katolické noviny 1948 – 1989. Praha : 
Katolický týdeník, 2010. 

342 Nesporným důkazem je toho samozřejmě samizdat a dovážená exilová literatura.
Zdroj: Uvedený tisk. Pamětníci.
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jednotlivými  církvemi.  Otevírá  též  otázku  postavení  řeholních  společenství. 

Reaguje  tím  opět  na  stav  v  tehdejší  ČSSR,  kde  církevní  organizace  sice 

existovaly, ale v omezeném množství a opět pod dohledem státu.343 Co se týče 

ekumenismu, tak ten státem rozhodně podporován nebyl,  vyplývalo to již z 

podmínek udělení státního souhlasu k duchovenské činnosti, který se vázal ke 

konkrétnímu  místu.  Rozhodně  nebral  v  úvahu  možnost  toho,  aby  např. 

katolický  kněz  sloužil  mši  mimo  svou  farnost  a  filiální  kostely,  natož  v 

evangelickém  či  pravoslavném  chrámě.344 Co  se  týče  zmínky  o  řeholních 

společenstvích,  dokument  opět  správně  upozorňuje  na  situaci  v  ČSSR,  kde 

jejich  postavení  nebylo  rozhodně  takové,  jak  má  vypadat  ve  svobodné 

společnosti (viz níže).

Dokument dále požaduje pro duchovní svobodné vykonávání jejich poslání. 

Žádá, aby hlavním kritériem pro příjímání na teologické fakulty byly potřeby 

církví a zájem a osobní předpoklady uchazečů o studium. „Je třeba důsledně 

uplatňovat zásadu, kterou vyhlašuje zákon č. 218/1949 Sb., že duchovní jsou  

zaměstnanci církve a z jejího pověření konají své poslání. K nápravě přispěje,  

budou-li  duchovní moci vykonávat své poslání bez necitlivých zásahů státní 

správy,  která  často  sahá  k  bezdůvodnému  odnímání  souhlasu  k  výkonu 

duchovenské  činnosti.“345 Upozorňuje  též  na  zásahy  státního  aparátu  do 

průběhu  studia  na  fakultách,  a  to  již  od  samotného  rozhodnutí  jedince  být 

teologicky vzdělaný,  přes  průběh jeho studia,  po udělení  a  sebrání  státního 

souhlasu výkonu k duchovenské činnosti.

Shrnu-li to, tento dokument rozebírá v podstatě všechny zásadní potíže, se 

kterými  se  církve  a  náboženské  společnosti  v  ČSSR potýkaly – nemožnost 

svobodného  projevu  názorů  a  rozvíjení  duchovního  života,  obtíže  spjaté  s 

literaturou mající duchovní tématiku, potíže s výchovou v náboženském duchu, 

nemožnost  setkávání  se  věřících  mimo  bohoslužby,  státní  dozor

343 Zdroj: Viz výše. Kapitola: Historické pozadí. 
344 BALÍK, Stanislav; HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu 1945–1989. 

Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 122 –127.
345 O svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu. In: 

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 
– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 38 – 39.

95



nad duchovními (a budoucími duchovními už v průběhu studia) a v neposlední 

řadě se dotýká problematiky ekumenismu a postavení řeholních společenství.346

 Dopis vládě ČSSR s návrhem, aby předložila madridské konferenci návrhy

k  zabezpečení  svobody  přesvědčení  a  náboženského  vyznání  (Dokument

č. 8/82) 

Tento  dokument  o  11  bodech  je  návrhem  Charty  77,  který  obsahuje 

požadavek na zařazení návrhu, který se týkal svobody přesvědčení a vyznání, 

do Závěrečného dokumentu madridské schůzky konané v roce 1982.

Již  v  jeho prvním bodě Charta  požaduje úpravu zákonodárství  státu  tak: 

„aby byl  zajištěn  svobodný projev  životního  přesvědčení,  včetně  osvojení  a  

hlásání náboženské víry.“347 Tím v podstatě shrnuje všechny dále uvedené body 

a  nepochybně  tím  naráží  na  československé  zákonodárství,  hlavně  na  tzv. 

církevní zákony z roku 1949 a následné zákony, vládní nařízení a směrnice 

církevních  tajemníků  (upravující  činnost  církví  v  ČSSR,  tedy  možnost 

svobodného projevu přesvědčení, víry atd.).

Stejně jako předešlý dokument se zastává členů a členek kongregací a řádů a 

naráží zde opět na nemožnost setkávání se věřících mimo dobu bohoslužby 

v chrámu. Požaduje ale i umožnění mezinárodní komunikace věřících. Dále se 

zasazuje o to, aby mohli věřící jako celek i jako jednotlivci různými způsoby 

zveřejňovat svá stanoviska k rozličným otázkám. Tím opět naráží na to, že tisk 

v  ČSSR  procházel  cenzurou  (viz  výše).  Zaobírá  se  i  otázkou  náboženské 

výchovy.

Nově se zde objevuje informace o výjimečném postavení některých církví: 

„Pokud jde o organizace, které jsou součástí společnosti toho kterého státu a 

mají veřejnoprávní charakter (některé církve v určitých zemích), je třeba dbát

346 Všechny tyto případy porušování svobody práv a náboženství byly samozřejmě v rozporu 
s helsinskými pakty.

347 Dopis vládě ČSSR s návrhem, aby vláda předložila madridské konferenci návrhy k 
zabezpečení svobody přesvědčení a náboženského vyznání. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 – 83)..Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 419.
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na to, aby jejich činností nebyla dotčena práva jiných občanů či seskupení.  

V zemích, kde zmíněná sdružení – zejména církve, resp. náboženské společnosti  

–  mají  soukromoprávní  povahu,  nechť  je  zákonodárství  upraveno  tak,  aby  

nebyla  jejich  práva  zkracována,  jakož  i  práva  jejich  členů  a  příslušníků  

v povolání, veřejných úřadech a institucích. Církve a náboženské společnosti  

mají stejná práva jako jiné (např. nenáboženské) organizace, ať už u nás platí  

zvláštní  zákonné  normy  či  nikoliv.“348 Tímto  zřejmě  reaguje  na  výjimečné 

postavení pravoslavné církve.349

 Opětovně  zde  upozorňuje  na  situaci  v  ČSSR,  kde  byl  ateismus  státem 

podporován, a to jak ve školách při výuce dějepisu, tak i v zaměstnání, kdy se 

v dotaznících,  předkládaných  zaměstnancům  nebo  uchazečům,  objevovala 

otázka světonázoru dotyčného a jeho rodiny atd.350 

Na rozdíl od předešlého dokumentu objevuje požadavek:  „Státy se zříkají  

náboženské nebo ateistické propagandy.“351 

V souladu  s  pakty  pak  uvádí  podmínky,  za  kterých  může  být  omezeno 

takovéto svobodné fungování  církví  –  jen za zcela  mimořádných okolností, 

jako  je  národní  ohrožení,  živelná  katastrofa  apod.,  a  to  zákonnou  formou, 

taxativním výčtem a na předem vymezenou dobu.352

Shrnu-li  předešlé,  tak  dokument  naráží  na  rozličné  formy  porušování 

náboženských práv a svobod v ČSSR, které jsou uvedené již z velké míry v 

předcházejícím dokumentu č. 9 z roku 1977. V kontrastu s ním navíc přináší i 

informace o nerovném postavení církví a ateistické propagandě ve státě.

348 Dopis vládě ČSSR s návrhem, aby vláda předložila madridské konferenci návrhy k 
zabezpečení svobody přesvědčení a náboženského vyznání. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1. (1977 – 83). Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 419.

349 Kupř. v Rusku a na Ukrajině byla tato církev bez pochyb upřednostněna.
350 Pamětníci.
351 Dopis vládě ČSSR s návrhem, aby vláda předložila madridské konferenci návrhy k 

zabezpečení svobody přesvědčení a náboženského vyznání. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 – 83).Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 419.

352 Ibidem, s. 419.
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Protestní dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR 

a  ministerstvu  kultury  ČSR  proti  porušování  náboženských  práv  a  svobod 

(Dokument č. 11/82)

Dokument se zabývá rozličnými případy porušování náboženských práv v 

ČSSR. Reaguje na procesy s různými duchovními a věřícími v roce 1981.353 

Dle  autorů  edice  „dokument  byl  vydán  u  příležitosti  návštěvy  ad  limina  

Františka  kardinála  Tomáška  a  čtyř  biskupů  u  papeže  k  8  –  12.  březnu  v 

Římě.“354

Stejně jako předešlé dokumenty kritizuje i tento špatné tiskové možnosti pro 

literaturu s duchovní tématikou. Což je snad nejlépe patrno ze zde citovaného 

„odborného“  posudku  dr.  Jaroslava  Hájka  z  SPVC: „dle  něhož  je  např.  

trestným činem opisování řádně vydaného biblického textu z jakékoliv příčiny.  

Může prý být aplikován zákon č. 93/1949 o rozšiřování neperiodického tisku 

nebo §178.“355

Opět  upozorňuje  na  pronásledování  a  propagandu  proti  řádům  a 

kongregacím. Jako první dokument Charty 77 (z těch zabývajících se výlučně 

porušováním náboženských práv) jmenuje vysloveně duchovní a laiky,  kteří 

byli tehdy trestně stíháni.356

Také informuje o kádrování žáků podle náboženského přesvědčení. A též 

znovu důrazně připomíná i nesvobodu panující na teologických fakultách. Jako 

příklad  cituji:  „Situace  na  bohoslovecké  fakultě  v  Litoměřicích  je  stále 

tísnivější. Sbor nemá, opět záměrně, náležitou kvalifikaci, jmenování profesorů  
353 Kupříkladu za vydávání náboženské literatury byli odsouzeni Jan Krumpholec, František 

Lízna, Josef Vlček, Josef Adámek a Rudolf Smahel. Za odsloužení jediné mše bez státního 
souhlasu byl odsouzen P. Jaroslav (Dominik) Duka.
V souvislosti s posledně jmenovaným procesem došlo k hrubému vyšetřování v charitním 
domově (dominikánek důchodkyň) v Kadani a kněžském domově důchodců v Moravci.
Zdroj:
NM – ČSDS, fond: Charta 77, Dokumenty související s Chartou 77 a represemi čs. úřadů. 
Represe vůči církvím a věřícím občanům, nezpracovaný fond.

354 Protestní dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a 
ministerstvu kultury ČSR proti porušování náboženských práv a svobod. 
 In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.
(1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 424.

355 Ibidem, s. 423.
356 Konkrétně jmenuje: Jana Krumpholce, P. Františka Líznu, Josefa Vlčka, Josefa Adámka a 

Rudolfa Smahela, Josefa Kordíka, Jaroslava Duku, Radima Hložánka, P. Antonína 
Zlatohlavého, P. Gabriela Povalu, P. Štefana Javorského, Guntera Rompfa, Stanislava 
Adámka, ing. Coufala, Přemysla Švandu.
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je  prakticky v rukou Sekretariátu pro věci  církevní  při  Ministerstvu kultury  

(MK) ČSR. Z přihlášených šedesáti kandidátů studia bohosloví v roce 1981  

bylo přijato něco málo přes polovinu. Důvodem odmítnutí: styk s řeholníky,  

nedostatek  informací  o  kandidátovi  anebo  naopak  příliš  mnoho  pro 

posuzovatele „negativního“. V Bratislavě bylo loni vyloučeno z dalšího studia

dvanáct bohoslovců, kteří byli „vytipováni“ jako organizátoři hladovky v říjnu  

1980.“357

Opět zcela otevřeně se pozastavuje nad špatnou informovaností společnosti. 

Nově  ale  obviňuje  i  přímo  sdružení  kněží  Pacem  in  terris. „Opakovaná 

oficiální prohlášení i prohlášení představenstva kněžské organizace Pacem in  

terris  vyvolávají  dojem,  že  právní  postavení  katolické  církve  uprostřed  

československé společnosti  je spravedlivě vyřešeno a že její  činnost se vždy 

setkává  s  pochopením  státních  orgánů,  které  respektují  její  poslání  i  

specifičnost forem jejího působení.“358

Přináší i informace o stupňujícím se nátlaku na kněze, týkajícího se jejich 

vstupu do hnutí Pacem in terris a obsahuje zajímavé informace o tom, jak státní 

aparát  reagoval  na  kritiku  tohoto  hnutí: „Stupňuje  se  nátlak  na kněze,  aby  

vstupovali  do  provládní,  avšak  římskokatolickou  legislativou  nepotvrzené 

organizace  Pacem  in  terris.  (…)  Kritika  Pacem  in  terris  je  chápána  jako  

nepřímý útok proti „socialistickému spolužití, proti úpravě vztahů mezi státem 

a  církvemi  (…)  Na  takové  útoky  dostanou  pádnou  odpověď  (M.  Lúčan).  

Podobně  se  vyslovil  pracovník  Sekretariátu  pro  věci  církevní  na  zasedání 

Pacem in terris v Olomouci v říjnu roku 1981.“359

Otevřeně  kritizuje  československou  soudní  praxi  z  porušování 

náboženských práv a svobod. Ta se dle dokumentu tehdy namísto posuzování 

celkového smyslu  všech  zákonů (schválených mezinárodních  paktů,  Ústavy 

ČSSR,  zákonů  a  vyhlášek)  měla  řídit  jen  komentářem  či  vysvětlivkami  k 

jednotlivým paragrafům.360 Ty nebyly často v souladu s mezinárodně přijatými 
357 Protestní dopis prezidentu republiky, Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a 

ministerstvu kultury ČSR proti porušování náboženských práv a svobod.. In: 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977 
– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 422.

358 Ibidem, s. 421.
359 Ibidem, s. 421 – 424.
360V případě církve to byl hlavně § 178 maření dozoru nad státními církvemi, což Charta 

prokázala v následujícím dokumentu. Za porušení tohoto paragrafu se považoval i rozhovor 
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helsinskými pakty, a tudíž byl tento postup ilegální.

Zrekapituluji výše uvedené, tak stejně jako předešlé dokumenty kritizuje i 

tento  problematiku  katolického  tisku,  vyučování  náboženství,  vzdělání  na 

teologických  fakultách.  Nově  se  zde  objevuje  otevřená  kritika  PiT a  popis 

nezákonného postupu československé soudní praxe při trestním řízením s laiky 

či duchovními.

Analýza zákonných norem a jejich interpretace československými soudy při  

procesech proti obviněným z tzv. maření státního dozoru nad církvemi, zaslaná  

Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  Nejvyššímu  soudu  ČSSR,  místopředsedovi 

vlády ČSSR a řediteli Státního úřadu pro věci církevní (Dokument č. 23/82)

Tento dokument podává rozbor užívání §178 o maření dozoru nad církvemi 

a náboženskými společnostmi v československé soudní praxi.

Dokument  byl  vydán  pravděpodobně  jako  reakce  na  procesy  s  různými 

duchovními a věřícími v roce 1981 (viz výše).361 Dalším faktorem, který mohl 

podnítit vznik tohoto dokumentu, byl fakt, že Charta 77 a VONS vydaly řadu 

sdělení,362 která líčí,  že byl §178 použit  v trestním řízení proti  duchovním i 

laikům.

§178  trestního  zákona  postihoval  tzv.  maření  dozoru  nad  církvemi  a 

náboženskými společnostmi.  „Hrozí trestom odňatia slobody až na dva roky 

tomu, kto v úmysle mariť, alebo sťažovať výkon šťátného dozoru nad církvou 

alebo náboženskou spoločnosťou, poruší ustanovenia zákona o hospodárskom 

zabezpečenie církví a náboženských spoločností a vykonávacie vyhlášky.“363

na náboženské téma nebo společnou modlitbu v soukromém bytě. Viz: Různá sdělení 
VONS např. v různých číslech INFOCHu.

361 Ostatně již v předcházejícím dokumentu, který se týká porušování náboženských práv a 
svobod (Dokument č. 11/82) Charta kritizuje nezákonnost některých postupů soudů.

362 Jednalo se například o sdělení týkající se Josefa Adámka (odsouzen ve skutečnosti za 
rozšiřování literatury s náboženským obsahem), Mariána Labudy a Emilie Kesegové 
(stíhaných ve skutečnosti za to, že se sešli, modlili s jinými věřícími na soukromé chatě), 
Gunthera Mateje Rompfa (stíhaného za promítání diapozitivů s náboženskou tématikou).
NM – ČSDS, fond: Charta 77, Dokumenty související s Chartou 77 a represemi čs. úřadů. 
Represe vůči církvím a věřícím občanům, nezpracovaný fond.

363 Analýza zákonných norem a jejich interpretace československými soudy při procesech 
proti obviněným z tzv. maření státního dozoru nad církvemi, zaslaná Federálnímu 
shromáždění ČSSR, Nejvyššímu soudu ČSSR, místopředsedovi vlády ČSSR a řediteli 
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Z uvedené  citace  jasně  vyplývá,  že  porušení  §178 by správně  mělo  být 

interpretováno jako úmyslný trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo zná zákon 

218/49  Sb.  a  následné  vykonávací  vyhlášky.  Tento  dokument  Charty 

upozorňuje na nedostupnost zákona a vykonávacích vyhlášek, čímž de facto 

stát sám znemožňoval reálné spáchání tohoto trestního činu.

V dokumentu je popsána i  hierarchie československých zákonů a dalších 

právních  norem,  které  měly  být  ve  vzájemném souladu.  Jsou  zde  uvedeny 

příklady  některých  československých  právních  norem,  které  vytvořil  státní 

aparát sám, které se týkaly náboženské svobody či postavení církví a navzájem 

si protiřečily.364

Zároveň  podrobně  popisuje  nesoulad  československých  zákonů  (hlava 

218/1949 Sb.) s paktem o občanských a politických právech.365 Upozorňuje na 

závazek  ČSSR  uskutečnit  obměny  v  právním  systému  tak,  aby  svobody 

obsažené  v  paktu  byly  plně  právně  zabezpečeny.  Podrobně  pojednává  i  o 

podmínkách, kdy nebyla ČSSR zavázaná pakty dodržet. Na závěr zdůrazňuje, 

že  kdyby se článek 18 tohoto  paktu  důsledně aplikoval,  mohl  by být  §178 

vypuštěn, protože by se prakticky nedal spáchat trestný čin maření dozoru nad 

církvemi.

Dokument  opětovně  upozorňuje  na nezákonný postup  státu  při  odnímání 

státního  souhlasu,  kterého  se  v  rozporu  s  tehdejším  právem366 neúčastnili 

zákonem vyžádané osoby (duchovní, biskupský úřad) a ani se jim nedostalo 

možnosti odvolání se.367

V neposlední řadě poukazuje na téměř neomezenou pravomoc církevních 

tajemníků vůči církvi a dovolává se možnosti pro věřící ovlivnit jejich volbu.

Dokument tedy primárně podrobně analyzuje §178, tj.  trestný čin maření 

Státního úřadu pro věci církevní. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.  
Dokumenty 1977–1989. sv. 1. (1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 
s. 455.

364 Jedná se hlavně o rozpor mezi tehdejší Ústavou a řadou vykonávacích vyhlášek.
365 Zákon 218/49 Sb. a vykonávací předpisy vyžadovaly státní souhlas na výkon 

náboženských úkonů, helsinské nikoliv. Viz: tento dokument v příloze.
366 Praxi staví v kontrast se zákonem č. 71/67 Sb.
367 Analýza zákonných norem a jejich interpretace československými soudy při procesech 

proti obviněným z tzv. maření státního dozoru nad církvemi, zaslaná Federálnímu 
shromáždění ČSSR, Nejvyššímu soudu ČSSR, místopředsedovi vlády ČSSR a řediteli 
Státního úřadu pro věci církevní. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.  
Dokumenty 1977–1989. sv. 1. (1977 – 83).Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 
s. 455 – 460.
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dozoru  nad  církvemi  a  uvádí  příklady  jeho  svévolného  porušování  ve 

výkladech  československé  justice.  Po  podrobné  analýze  právního  řádu 

naznačuje, že se tento čin de facto nedá spáchat při důsledné aplikaci všech 

československých právních norem.

 Dopis  vedoucímu  Státního  úřadu  pro  věci  církevní  v  Praze  V.  Janků

o porušování zákonů v oblasti náboženského života, upozorňující na dřívější  

podání Charty 77 (Dokument č. 3/83)

Dokument  reaguje  na  změnu  ve  vedení  SPVC začátkem roku  1983.  Ve 

funkci  vedoucího  SPVC byl  ustanoven  namísto  Karla  Hrůzy Ing.  Vladimír 

Janků. Upozorňuje jej tedy na předešlé dokumenty Charty 77 zaslané SPVC a 

nabízí jejich opětovné zaslání. Zmiňuje se i o uvěznění několika duchovních 

(Františka Lízny, Štefana Javorského a Rudolfa Šmahela). V dokumentu je též 

konstatováno, že Charta chce věřit v nadcházející pozitivní změny v církevní 

problematice.368

Dopis  prezidentu  republiky  Gustávu  Husákovi  o  perzekuční  akci  policie  

proti příslušníkům řádu františkánů (Dokument č. 12/83)

Dokument reaguje na zásah proti františkánům ve dnech 27. – 29. března 

1983.  Popisuje  tuto  akci  a  protestuje  proti  ní.  Byla  uskutečněna  před 

chystaným Shromážděním za mír  a život  proti  jaderné válce,  které  se mělo 

toho roku konat v Praze.

V tomto  dokumentu  uvádí  Charta  77,  že  touto  akcí  mělo  být  postiženo 

přibližně 250 osob, domovní prohlídky byly pak provedeny nejen v obydlích 

františkánů, ale i u jejich přátel. Dále je zde uvedeno, že při ní byly odebrány 

368 Dopis vedoucímu Státního úřadu pro věci církevní v Praze V. Janků o porušování zákonů v 
oblasti náboženského života, upozorňující na dřívější podání Charty 77.
 In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.  
(1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 491.
(Jak katoličtí, tak evangeličtí věřící protestovali proti této akci dopisy). Ibidem.
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náboženské knihy a písemnosti, psací stroje, peníze a bohoslužebné předměty. 

Celá prohlídka měla být odůvodněna trestním stíháním ve věci §178 trestního 

zákona maření dozoru nad církvemi.369

Dokument  se  odvolává na tehdy existující  právní  normy,  které  se týkaly 

řeholníků: „Vládní nařízení č. 219/49 Sb. §2, odst. 1 říká: „Duchovní působící  

v duchovní správě jest světský nebo řeholní duchovní (…) §11, odst. 1 téhož  

vládního  nařízení  mluví  o  opatech,  §16,  odst.  1:  „Jakoukoli  duchovenskou 

činnost  mohou  vykonávat  světští  i  řeholní  duchovní  jen  se  státním 

souhlasem.“370

Dále  zmiňuje  Prohlášení  Generální  prokuratury z  roku 1968 (viz  výše), 

čímž upozorňuje stát na to, že ve svých zákonech existenci (a některou činnost) 

řeholníků minimálně akceptuje.  Tudíž by neměl mít  k jejich likvidaci žádný 

důvod.

Dokument  též  popisuje  akci  provedenou  proti  klášterům  v  50.  letech  a 

tehdejší aktuální perzekuci řádů a kongregací. Ta spočívala například v tom, že 

řády  nesměly  přijímat  dorost.  Dále  stát  zakazoval  žít  řeholníkům  v 

komunitách; řeholnice, které žily v komunitách, měly nad sebou ustanoveného 

správce.371

Tvrdí,  že:  „řehole  nepředstavují  žádnou  výlučnou,  od  ostatních  vrstev 

společnosti oddělenou část; jsou jednou z nezanedbatelných složek společnosti,  

která  žitím  svých  ideálů  může  přispět  k  mravní  obrodě  společnosti  a  svou 

bezvýhradnou  připraveností  k  charitativní  činnosti  ulehčit  leckterý  neduh 

soudobého života.“372 To potvrzovala i  činnost řádových sester  v domovech 

důchodců či jejich práce s mentálně postiženými. Nejen však to, ale i mravní 

postoje  řádů,  jako  např.  neuplatitelnost  většiny  jejich  příslušníků,  vydávaly 

zářný příklad hodný následování.

369 Dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi o perzekuční akci policie proti příslušníkům 
řádu františkánů. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 
1977–1989. sv. 1. (1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 504. Ale i 
dokumenty v ÚSD.

370 Ibidem, s. 504.
371 Srovnej s VLČEK, Vojtěch. Ženské řehole za komunismu 1948 –1989. Olomouc : Matice 

Cyrilometodějská, 2003.
372 Dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi o perzekuční akci policie proti příslušníkům 

řádu františkánů. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 
1977–1989. sv. 1. (1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 505.
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Dokument  končí  slovy:  „K  přesvědčivosti,  že  otázka  míru  není  pouhou 

ideologickou  proklamací  a  propagandou,  přispěje  nemalou  měrou  i  revize 

celkového postoje československých státních orgánů vůči řeholím, propuštění a 

zastavení  trestního  stíhání  zatčených  řeholníků.“373 Tímto  je  vlastně  shrnut 

smysl celého tohoto dopisu.

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a Úřadu pro věci církevní o situaci  

a pronásledováni řeholí v Československu (Dokument č. 21/84)

Dokument opět reaguje na obtížné postavení řádů a kongregací v ČSSR. 

Nejspíše vznikl jako dozvuk na proces s františkány v tehdejším roce (tj. 1983).

Jeho vznik  údajně  vyvolal  velmi  živou  diskusi  v  kruzích  Charty,  a  to  i 

přesto,  že  už  v  samotném úvodu nalezneme poznámku o  tom,  že  je  dílem 

skupiny věřících a sympatizujících s řeholními společnostmi, a že je: „zvláště 

ve  své  obecné  informativní  části  nepochybně  jejich  jednostrannou 

apologetikou. Mnozí z nás hodnotí historický význam řádů zcela odlišně anebo  

alespoň mnohem kritičtěji.“374

Znovu  upozorňuje  na  to,  že  podle  platných  československých  zákonů  a 

norem je  činnost  řeholí  zcela  legální.  Dále  připomíná,  že  tehdejší  chování 

státního  aparátu  bylo  v  rozporu  s  platnými  československými  právními 

normami.  Při  zdůrazňování  toho,  jak si  stát  nezákonně počíná,  odkazuje  na 

Ústavu a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, především na 

článek 18. Informuje i o nedostatečnosti právních norem ohledně řeholí.

Zabývá se podrobně historií,  rozčleněním a významem řádů (benediktini, 

cisterciáci,  jezuité,  školští  bratři,  piaristé,  salesiáni,  dominikáni,  františkáni 

atd.), přičemž neopomíná ani současný stav řeholí (obdobně viz předcházející

373 Dopis prezidentu republiky Gustávu Husákovi o perzekuční akci policie proti příslušníkům 
řádu františkánů. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 
1977–1989. sv. 1. (1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 505.

374 Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a Úřadu pro věci církevní o situaci a 
pronásledováni řeholí v Československu. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. 
Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2. (1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, s. 670.
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dokument  č.12/83).375 Správně poukazuje na přínos řádů pro vývoj  českého 

státu, jako např.:  „Kláštery byly prvními školami, nemocnicemi a sociálními 

ústavy na našem území, stejně jako důležitým civilizačním faktorem v dosud  

neosídlených  oblastech  a  průkopníkem  nových  metod  hospodaření  i  

techniky.“376

Již v úvodu navrhuje zřídit pobočný klášter Matky Terezy na území ČSSR. 

Především ale požaduje příslušné instituce, „aby neprodleně provedly rozhodné 

kroky,  které by řeholníkům a řeholnicím navrátily  jejich  základní  občanská 

práva.“377 Což  znamená,  že  žádá  státní  orgány,  aby  začaly  respektovat  a 

dodržovat zákony a postupovaly vůči řeholníkům ve shodě s legislativou.

Vyjádření  podpory  podpisové  petiční  akci  moravských  katolíků  k  situaci  

věřících občanů (Dokument č. 9/88)

Cílem tohoto  dokumentu  je  primárně  sdělit,  že  Charta  podporuje  tehdy 

vzniklou Petici o 31 bodech, známou též jako Podněty katolíků k řešení situace 

věřících  občanů  v  ČSSR. Tato  petice  byla  signována  jak  československými 

katolíky  a  protestanty,  tak  i  osobami  bez  vyznání.378 Podpořil  ji  i  kardinál 

Tomášek.379 V dokumentu je uveden názor Charty: „cestou k větší náboženské 

svobodě je odluka církve od státu.“380 Též zde zazní požadavek na respektování 

práv věřících občanů, jako doslova: „skoncování s jejich pracovní diskriminací

375 Nově komentuje potíže řeholnic ze Slovenska: „Řeholnice, které byly v padesátých letech 
vyvezeny ze Slovenska do Čech, se doposud nesmějí vrátit na Slovensko. Mohly by se vrátit  
jen za podmínky, že by vystoupily z řehole.“. In: I Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR a 
Úřadu pro věci církevní o situaci a pronásledováni řeholí v Československu. In: 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984 
– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s.671.

376 Ibidem, s. 671.
377 Ibdidem, s. 670.
378 Viz výše. Kapitola: Aktivity věřících chartistů.
379 HOLEČKOVÁ. Místo skrytého církevního života ve zkoumání normalizačního dvacetiletí. 

2009 [cit. 2010–07–07]. Dostupné z WWW:<http:/www.oralhistory.cz/soubory/ 
sovinec_07/holeckova_sovinec_07.doc>.

380 Vyjádření podpory podpisové petiční akci moravských katolíků k situaci věřících občanů. 
In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.  
(1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 981.
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a  odstranění  všech  překážek,  jež  blokují  prostor  realizace  náboženské  

svobody.“381

Dokument  poukazuje  i  na  negativní  kampaň  proti  petici,  a  to  hlavně  v 

československém tisku.

 Dopis  Federálnímu  shromáždění  a  vládě  ČSSR,  Generální  prokuratuře 

ČSSR, Sekretariátu pro věci církevní a kardinálu Tomáškovi, protestující proti  

porušován  náboženské  svobody  a  útokům  proti  Chartě  77  při  celonárodní  

katolické pouti (Dokument č. 10/88)

Dokument vznikl jako reakce na represe spjaté s celonárodní poutí 8. března 

1988 na počest blahoslavené Anežky do katedrály sv. Víta v Praze. Represe 

zasáhly jak poutníky, tak i signatáře Charty 77.

Dle dokumentu byli signatáři Charty postiženi tak, že: „Sedmnáct signatářů 

Charty 77 včetně tří jejich mluvčí a členů VONSu bylo na 48 hodin (někteří  

ještě déle) zajištěno, další byli střeženi ve svých bytech, varováni, aby nejezdili  

do Prahy, byli povoláváni na výslechy apod. Mezi postiženými bylo i mnoho 

nekatolíků a občanů bez vyznání.“382 Dokument podává údajné osvětlení StB k 

této  akci:  „Charta  77  je  eo  ipso  společenstvím,  které  je  trvalým  zdrojem  

narušování veřejného pořádku.“383 Usuzuji však, že tuto akci StB neprovedla 

z obavy, že by signatáři narušovali pouť. Pravým důvodem bylo nejspíš to, že 

chtěla  zabránit  setkání  některých  signatářů  a  jejich  kontaktu  s jinými 

československými  a  zahraničními  účastníky.  Neboť řada  signatářů  už  tehdy 

381 Vyjádření podpory podpisové petiční akci moravských katolíků k situaci věřících občanů. 
In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.  
(1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 981.

382 Dále zde zazní, „že dalším (deseti signatářům) a jiným občanům bylo zabráněno v účasti  
na večeři s náměstkem politického ředitele britského Ministerstva zahraničních věcí,  
Davidem Ratfordem, na níž byli pozváni do rezidence britského velvyslanectví..“ In: Dopis 
Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR, Sekretariátu pro 
věci církevní a kardinálu Tomáškovi, protestující proti porušování náboženské svobody a 
útokům proti Chartě 77 při celonárodní katolické pouti. In: Dopis Federálnímu shromáždění 
a vládě ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR, Sekretariátu pro věci církevní a kardinálu 
Tomáškovi, protestující proti porušování náboženské svobody a útokům proti Chartě 77 při 
celonárodní katolické pouti. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.  
Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 
s. 982 – 983.

383 Ibidem, s. 982.
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byla jak v ČSSR, tak v zahraničí mediálně známá a byla by možným středem 

pozornosti na pouti.

Dokument  informuje  o  tehdejším  mezinárodním  mediálním  obrazu 

problematiky chování československých orgánů k církvím: „Čs. orgány, které  

musejí  čelit  oprávněné  kritice  z  domova  i  ze  zahraničí,  že  potlačují  

náboženskou svobodu, se většinou brání poukazem na to, že svoboda kultu, tj. v  

případě  katolické  církve  hlavně  svobodné  konání  obřadů  v  církevních 

budovách je v Československu zaručena.“384

Vzápětí  vysvětluje,  že  stát  to  svým chování  popíral,  což  jasně  dokazují 

represe  spjaté  s  touto  poutí,  které  de  facto  znemožnily účast  na  obřadu,  to 

znamená, že znemožnily svobodu kultu. Pro ilustraci cituji: „Stovky policejních 

kontrol  na  silnicích  odmítajících  technické  průkazy,  kde  to  bylo  jen  trochu  

možné; policejní kontroly v autobusech; zrušení nebo odklonění pravidelných  

autobusových i železničních spojů z různých měst do Prahy. Nápis na Hradě 

umístěný den před poutí, že v neděli je Hrad pro veřejnost uzavřen a posílání  

lidí (včetně babiček z Moravy) do kostela sv. Haštala, že prý pouť se koná tam,  

zátarasy z maringotek před sv. Haštalem, kde se konalo odpoledne oratorium. 

Filmování  vchodu  do  katedrály;  přítomnost  mnoha  neuniformovaných 

policistů  v  katedrále,  kteří  tam  mj.  ničili  připravené  texty  mešní  písně  a  

filmování věřících, kteří se shromáždili před arcibiskupským palácem po mši.  

Výluka v městské dopravě; postihující jak stanice metra Malostranská, tak i  

tramvaj  č.  22;  změny v  televizních pořadech,  které měly jednak odlákat  od 

účasti na mši atraktivním filmem, jednak naladit obyvatelstvo protikatolicky – 

tyto  a  další  skutečnosti  prokazují  zcela  jasně,  že  státní  orgány se  rozhodly  

omezovat i svobodu kultu, a to ve značném rozsahu.“385 Z toho je patrno, že i 

když státní aparát pouť nezakázal, tak jí rozhodně nechtěl minimálně dopřát 

hojnou účast.  Snažil  se tedy různými prostředky občany od návštěvy poutě 

odradit, popř. jim účast na pouti znepříjemnit.

384 Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR, Sekretariátu 
pro věci církevní a kardinálu Tomáškovi, protestující proti porušování náboženské svobody 
a útokům proti Chartě 77 při celonárodní katolické pouti. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984 – 89). Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 983. Ibidem, s. 983.

385 Ibidem, s. 983.
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Dokument dále vysvětluje, že: „Podle hodnověrných práv386 není pravda, že  

by kardinál Tomášek požádal o ochranu pouti náčelníka pražské správy SNB,  

gen.  Cardu.“387 Tímto  dokument  zcela  otevřeně  upozorňuje  na  trvající 

difamace týkající se činů církevní hierarchie v ČSSR. Připomíná také to, že 

StB se rozhodla tuto akci provést svévolně – na základě rozhodnutí eo ipso.

Dokument  dále  informuje  o  zahájení  trestního  stíhání  proti  mluvčímu 

Charty  77  Stanislavu  Devátému  a  proti  signatáři  Charty  77  Augustinu 

Navrátilovi.

Dokument též upozorňuje i na to, že tento zákrok StB byl v tehdejší době 

neobvykle rozsáhlý.388

Zpráva  o  brutálním  zásahu  proti  shromáždění  věřících  v  Bratislavě  

(Dokument č. 14/88)

Dokument  je  odezvou na  akci  StB vůči  shromáždění  na  Hviezdoslavově 

náměstí v Bratislavě k 25. březnu 1988. Podle něho se sešlo na náměstí okolo 

18.  hodiny  několik  tisíc  občanů,  aby  pokojným  způsobem  „vyjádřili  

požadavek  plného  o  a  opravdového  respektování  náboženských  svobod  a 

dodržování lidských práv v Československu.“389

Dle  dokumentu  státní  aparát  zorganizoval  řadu  akcí,  jak  občany  od 

shromáždění odradit, obdobně jako 8. března 1988 v Praze,390 ovšem nejen to. 

Podle  něho  došlo  navíc  k  fyzickému  napadení  účastníků  akce  (včetně 

zahraničních novinářů). 

386 Domnívám se, že zdrojem mohl být Josef Zvěřina, který byl úzkým spolupracovníkem 
kardinála a zároveň signatářem Charty 77.

387 Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR, Sekretariátu 
pro věci církevní a kardinálu Tomáškovi, protestující proti porušování náboženské svobody 
a útokům proti Chartě 77 při celonárodní katolické pouti. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; 
PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984 – 89). Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 982. 

388 Nebudeme-li totiž počítat dokument na podporu Petice 31, tak poslední dokument Charty 
77, který se váže k závažnému porušování náboženských práv a svobod, upozorňuje na akci 
proti františkánům v roce 1983.

389 Zpráva o brutálním zásahu proti shromáždění věřících v Bratislavě. In: CÍSAŘOVSKÁ, 
Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 990.

390 Stejně jako při represi 8. března 1988 byla použita v okolí místa rozsáhlá kontrola vozidel 
a podobně.
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Dokument tedy jménem Charty tento čin odsuzuje a obrací se s prosbou o 

pomoc jak k československým občanům, tak cizincům  „aby se  zásah proti  

věřícím a lidská práva respektujícím občanům již neopakoval.“391

Prohlášení k rozsudku bratislavského soudu nad slovenským náboženským 

aktivistou Ivanem Polanským (Dokument č. 46/88)

Tento dokument je reakcí na rozsudek Nejvyššího soudu SSR v Bratislavě 

nad náboženským aktivistou Ivanem Polanským k 30. srpnu 1988. Je to jediný 

dokument  Charty,  který  se  přímo  věnuje  pouze  represi  vůči  jedinému 

náboženskému aktivistovi. Zároveň se jedná o poslední významný dokument 

Charty, který se výlučně věnuje porušování náboženských práv.

Dle dokumentu byl Ivan Polanský odsouzen za rozvracení republiky, čehož 

se měl dopustit tím, že sepsal a rozmnožoval nelegální písemnosti. Dokument 

tento rozsudek jménem Charty 77 odsuzuje.392 393 

2.6.3.  Dokumenty  Charty  77  zčásti  zmiňující  porušování  

náboženských práv a situaci věřících v ČSSR

Krom  výše  uvedených  dokumentů  nalezneme  další  zmínky  týkající  se 

problematického postavení církví a věřících i v jiných dokumentech Charty 77. 

Zejména v těch, které reflektují činnost Charty, zabývají se všeobecně oblastí 

porušování  lidských  práv  a  svobod,  represemi  vůči  signatářům  Charty  a 

VONSu, oblastí práva na práci, školstvím, vězeňstvím, stavem památek apod. 

391 Zpráva o brutálním zásahu proti shromáždění věřících v Bratislavě. In: CÍSAŘOVSKÁ, 
Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 990 – 991.

392 Prohlášení k rozsudku bratislavského soudu nad slovenským náboženským aktivistou 
Ivanem Polanským. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 
1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 1039.

393 V jiných dokumentech Charty jsou zmíněny často represe vůči Augustinu Navrátilovi, 
Václava Bendovi, Jaroslavu Dukovi, Janu Šimsovi, atd. Ovšem ony se objevují v tzv. 
souhrnných dokumentech, které se zabývají represemi vůči chartistům/či věřícím. (viz 
níže).
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Vybírám z nich dále pouze ty dokumenty, z kterých jasně vyplývá, že v ČSSR 

byla  tehdy  porušována  náboženská  práva.  (To  znamená,  že  nezmiňuji 

dokumenty,  co  pouze  popisují  náboženská  práva  v  tom kontextu,  jak  byla 

formulována v helsinských paktech, deklaraci práv člověka apod., a které tak 

přímo  nemají  vazbu  k  porušování  náboženských práv  v  ČSSR.  Jedná  se  o 

dokumenty typu  Výzva Charty 77 k čs.  veřejnosti  při  příležitosti  madridské 

schůzky účastnických států KBSE z 28. června 1980). Nezmiňuji zde ani tzv. 

bilanční dokumenty Charty, které reflektují činnost Charty jako takovou a kde 

se mimo jiné objevuje formulace typu „Charta 77 se zabývala též porušováním 

náboženských práv, což se odrazilo v onom určitém dokumentu“. Ovšem i zde 

činím výjimku, neboť dokument Slovo ke spoluobčanům nejen hodnotí činnost 

Charty, ale i poprvé apeluje na československou veřejnost (viz níže).

Za  první  dokument  Charty  77,  který  upozorňuje  na  porušování 

náboženských  práv,  můžeme  považovat  hned  samotné  úvodní  Prohlášení 

Charty 77: „Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťována článkem 18 

prvního paktu, je systematicky omezována mocenskou svévolí a oklešťováním 

činnosti duchovních, nad níž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního  

souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním i jiným postihem osob, které své 

náboženské vyznání slovem či skutkem projeví; potlačením výuky náboženství  

(…)“394 Tato formulace tak v podstatě shrnuje a naznačuje oblast problematiky 

porušování náboženských práv a svobod, kterou se Charta zabývala po dobu 

své existence. Bylo to tedy udělování a odnímání státního souhlasu k výkonu 

duchovenské činnosti, represe věřících, kteří svoji víru aktivně projevovali a 

nenechali se jen dotlačit k pasivní účasti na kultu, zabraňování ve svobodném 

vyučování náboženství atd.395

Nyní  se  budu  věnovat  dalším  typům  dokumentů  Charty,  které  obvykle 

reflektují nebo alespoň zmiňují problematické postavení církví a věřících.

394 Prohlášení Charty 77. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. 
Dokumenty 1977–1989. sv.. 1.(1977– 83) Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007,
 s. 2.

395 Viz výše.
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Začnu těmi, které se věnují obecně tématice porušování lidských práv, nebo 

se zabývají různými  sociálními problémy. Popřípadě hodnotí činnost Charty, 

či reagují na významná výročí. Jedná se konkrétně o tyto dokumenty:

Dopis  Federálnímu  shromáždění  a  vládě  ČSSR  navrhující  srovnávací  

analýzu  čs.  právního  řádu s  mezinárodními  pakty  o  lidských  a  občanských  

právech z 8. února 1978

Dopis  předsednictvu  vlády  ČSSR  o  ekologických,  zdravotnických  

a sociálních problémech Severočeského kraje s přílohou o policejní a soudní  

perzekucí tamních nekonformních občanů (Dokument č. 26/83)

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o systematickém porušování práva 

na svobodu informací v Československu (Dokument č. 20/84)

Návrhy  na  přezkoumání  a  úpravu  právního  řádu  z  hlediska  přijatých 

mezinárodních paktů o občanských a lidských právech, zaslané Federálnímu  

shromáždění ČSSR (Dokument č. 7/85)

Prohlášení zaslané prezidentu republiky G. Husákovi a předsedovi vlády L.  

Štrougalovi  k  40.  výročí  ukončení  druhé  světové  války,  bilancující  

československý poválečný vývoj  s  návrhy na ozdravění  poměrů  (Dokument  

č. 9/85)

Stanovisko  k  Světovému  mírovému  kongresu  v  Kodani,  adresované  jeho 

účastníkům (Dokument č. 28/86)

Slovo  ke  spoluobčanům  –  výzva  československé  veřejnosti  k  občanské  

spoluodpovědnosti a k úsilí o demokratický vývoj v zemi (Dokument č. 2/87)

Dopis  prezidentu  republiky,  předsedovi  vlády  ČSSR  a  Federálnímu 

shromáždění,  žádající  uvedení  československého právního řádu do souladu  

s mezinárodními pakty o lidských a občanských právech (Dokument č. 14/87)

Dopis  poslancům  Federálního  shromáždění  s  žádostí,  aby  se  zabývali  

problematikou  vojenské  základní  služby  na  základě  podnětu  Jana  Svobody,  

jehož otevřený dopis je přílohou dopisu (Dokument č. 27/87)

Dopis  nezávislému  semináři  k  otázkám  lidských  práv  v  Moskvě  se  

stanoviskem Charty 77 k pojetí, obsahu a uplatňování lidských a občanských  

práv (Dokument č. 76/87)
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Stanovisko k návrhu generálního tajemníka M. Jakeše na vytvoření pásma 

důvěry ve střední Evropě (Dokument č. 18/88)

Prohlášení Charty 77 o podpoře návrhu třiceti občanů na úpravu článků  

Ústavy týkajících se svobody projevu a vyznání (Dokument č. 33/88)

Dopis Federálnímu shromáždění, vládě a ústřednímu výboru Národní fronty  

o naléhavosti reformy politického systému a ekonomické reformy s návrhem 

bezprostředních kroků k demokratizaci země (Dokument č. 44/88)

Úvaha o stavu historického vědomí a nezbytnosti svobodného historického  

bádání,  vydaná  k  sedmdesáti  letům  existence  Československé  republiky 

(Dokument č. 50/88)

 Dopis  Charty  77,  Čs.  helsinského  výboru  a  VONS Konferenci  o  lidské  

dimenzi  KBSE  v  Paříži,  srovnávající  respektování  lidských  práv  

v Československu se závazky přijatými čs.  představiteli  v rámci helsinského 

procesu (Dokument č. 36/89)

Obsahují  často  srovnávací  analýzu  československého  právního  řádu  s 

platnými mezinárodními pakty, hlavně helsinskými dohodami. Obdobně jako 

ty, které se zabývají porušováním náboženských práv, poukazují na to, že si 

jednotlivé  platné  československé  právní  normy  mezi  sebou  navzájem 

odporovaly. A to hlavně Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech a 

zákon  č.  217/1949  (viz  výše).  Taktéž  informují  o  tom,  že  československé 

výkonné orgány nebraly tato práva obsažena v helsinských paktech v potaz.

Najdeme  zde  tedy  zmínky  o  tom,  že  československé  právní  normy 

zajišťovaly  svobodu  svědomí,  víry,  náboženství,  rozšiřování  a  přijímání 

informací  či  sdružování  občanů.  Pro  představu  cituji:  „Článek  9 

Mezinárodního paktu:  Každý  má právo zastávat  svůj  názor  bez  překážky  a  

právo  na  svobodu  projevu  (…)  článek  19  paktu;  svoboda  projevu  včetně  

svobody slova a tisku podle článku 28 Ústavy tvrdí (…) určité  přesvědčení  

nesmí  být  důvodem  diskriminace  nebo  privilegií  ve  směru  respektování  a 

zajištění práv zaručených paktem (…) Přesvědčení  nesmí být tedy důvodem 

diskriminace  (privilegií)  při  přijímání  do  zaměstnání,  při  rozvazování  

pracovního poměru ze strany zaměstnavatelské organizace, při rozhodování o  
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právech a povinnostech občanů v soudním či správním řízení atd. Zastávání  

určitého názoru (…) tedy nemůže být důvodem rozvázání pracovního poměru, 

výpovědí  danou  organizací,  nepřijetí  na  střední  nebo  vysokou  školu,  

neposkytnutím  cestovního  dokladu,  nepřidělením  bytu,  nepovolením  držet  

zbraň, důvodem diskriminace při řešení věcí manželských nebo rodinných.“396 – 

což vše stát popíral například urputným pronásledováním jehovistů, výchovou 

v duchu marxismu – leninismu a dále kádrovým tříděním studentů a dospělých 

dle toho, zda oni či jejich blízcí navštěvovali výuku náboženství či byli věřící 

(viz výše).

Upozorňují397 i  na  pronásledování  těch  laiků  a  duchovních  státem,  kteří 

pracovali s mladými lidmi jako Josef Kordík, Zdeněk Bárta, kněz Josef Bárta a 

Mudr.  Ladislav  Trojan,  nebo  vytvářeli  samizdat  (viz  stíhání  Jana  Dusa  a 

Františka Adamíky),398 popřípadě poukazují i  na cenzuru určitých informací: 

„při pohřbu Popeiluszka byly komentáře cenzurovány, zamlčován byl dopad  

této události (…) Zvláště náboženská literatura (včetně biblí, liturgických knih 

a  svatých  obrázků)  a  jakékoliv  exilové  publikace  patří  k  zakázaným 

artiklům.“399

Na rozdíl od předchozích dokumentů ale obsahují i výzvu ke spoluobčanům, 

aby se i oni aktivně přičinili ke změně tehdejšího stavu: „věřící občané by se 

neměli bát chodit do kostela a neměli by skrývat svou víru. Duchovní by měli 

plnit své poslání tak, jak jim to nařizuje jejich svědomí a přesvědčení. Měli by  

se  bránit,  když  církevní  tajemníci  zasahují  protiprávně  do  výkonu  jejich 

duchovenských funkcí  a  když někteří  zkorumpovaní  představitelé  církví  toto  

počínání kryjí.“400

396 Kráceno. – Dopis předsednictvu Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR navrhující 
srovnávací analýzu čs. právního řádu s mezinárodními pakty o lidských a občanských 
právech. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–
1989. sv. 1.(1977– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 107–110.

397 Stejně jako ty, co se specificky zabývají porušováním náboženských práv.
398 Dopis prezidentu republiky, předsedovi vlády ČSSR a Federálnímu shromáždění, žádající 

uvedení československého právního řádu do souladu s mezinárodními pakty o lidských a 
občanských právech In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 
1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 853– 854.

399 Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR o systematickém porušování práva na svobodu 
informací v Československu. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.  
Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 
666– 669.

400 Slovo ke spoluobčanům – výzva československé veřejnosti k občanské spoluodpovědnosti 
a k úsilí o demokratický vývoj v zemi. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém.  
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Nově se také zmiňuji o morálních dilematech věřících při plnění povinnosti 

ozbrojené služby:  „Povinnost vykonávat službu v ozbrojených silách staví do 

složitých vnitřních a vnějších konfliktů zvláště občany věřící.  Užití  násilí  je  

problematické  prakticky  pro věřící  všech  církví  a  náboženských společností  

(…) Druhý problém je vojenská přísaha – odpovědnost na prvním místě vůči  

Bohu, ne instituci (…)“401

Dalo  by  se  tedy  říci,  že  rozvádějí  myšlenky  týkající  se  porušování 

náboženských  práv  a  svobod,  které  obsahuje  úvodní  Prohlášení  Charty a 

dokumenty,  které  jsem  zmínila  v  předchozí  kapitole.  Na  rozdíl  od  těch 

posledně jmenovaných se však na tato práva a svobody nespecializují, uvádějí 

je jen v kontextu s ostatními problémy, které tehdy v Československu byly.

Zmínky o porušování náboženských práv najdeme i v těch dokumentech, 

které se věnují školství, výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nejsou ale ve 

všech takto specializovaných dokumentech, neboť některé z nich informují o 

jiných nedostatcích a potížích, které byly v systému vzdělávání v ČSSR mezi 

lety  1977 –  1989.  Relevantní  k  církevní  problematice  jsou  tedy následující 

dokumenty:

Dopis Úřadu předsednictva vlády ČSSR o diskriminaci při výběru mládeže 

na střední a vysoké školy s rozborem situace z 9. prosince 1977

Dokument  o  výchově  a  vzdělávání  dětí  a  mládeže  v  Československu,  

předložený  k  veřejné  diskuzi  a  zaslaný  Ministerstvům školství  ČSR a  SSR  

a odboru pro otázky mládeže Úřadu předsednictva vlády (Dokument č. 20/82)

Připomínky k novému školskému zákonu zaslané Federálnímu shromáždění  

a předsedovi vlády ČSSR L. Štrougalovi (Dokument č. 7/84)

Úvahy a návrhy k diskusi o problémech mladé generace, zvané Prostor pro  

Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, 2007, s. 826.

401 Kráceno: Dopis poslancům Federálního shromáždění s žádostí, aby se zabývali 
problematikou vojenské základní služby na základě podnětu Jana Svobody, jehož otevřený 
dopis je přílohou dopisu. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.  
Dokumenty 1977–1989. sv. 2. (1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 
s. 871 – 872.
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mladou generaci, zaslané Federálnímu shromáždění, vládě a redakcím Mladé  

fronty a Mladého světa (Dokument č.7/86)

Analýza  Gaudeamus  igitur  o  stavu  československého  vysokého  školství,  

určená k diskusi (Dokument č. 32/86)

Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, Ministerstvu školství ČSR, ÚV KSČ, 

a  Učitelským  novinám  o  stavu  československého  školství  a  potřebě  zavést  

demokratický školský systém (Dokument č. 25/89)

Dopis Charty 77 Federálnímu shromáždění, Ministerstvu školství, mládeže 

a  tělovýchovy  ČSR  a  Učitelským  novinám  k  diskusi  o  zásadních  změnách  

školského a vzdělávacího systému (Dokument č. 57/89)

Stejně  jako  dokumenty,  které  se  specificky  zabývají  porušováním 

náboženských práv, reflektují i tyto dokumenty týkající se školství negativní 

postoj státu k výuce náboženství a existenci kádrových posudků. Dále reagují 

na špatné podmínky pro výuku náboženství či postihy za docházku do tohoto 

předmětu. To se pak odrazilo v kádrových posudcích a následně se zmenšila 

šance  dotyčného/é  na  přijetí  na  vysokou  školu  nebo  gymnázium  či  na 

zaměstnání  ve státním úřadě  anebo jiné prestižnější  a  lépe placené práci.402 

Upozorňují  na to,  že  tento stav je  nezákonný.  Pro ilustraci  cituji:  „dítě  má 

prožívat stanovená práva bez ohledu na rasy, barvu, náboženství atd. Má být  

chráněno před činy, které by mohly podporovat rasovou, náboženskou nebo 

kteroukoliv  jinou  formu  diskriminace  (…)  Potlačenými  obory  jsou  v  ČSSR 

filosofie, náboženství, etika (...) Na střední a vysoké školy jsou eliminované děti  

z religiózních rodin (…)403 „Mnozí studenti byli vyloučeni za to, že otevřeně 

nahlas projevili své kritické nekonformní názory, např. liberálně humanistické,  

náboženské  či  důsledně  socialistické,  že  projevili  souhlas  s  Chartou  77  a 

diskutovali o ní.“404

402 Viz výše.
403 Dokument o výchově a vzdělávání dětí a mládeže v Československu, předložený k veřejné 

diskuzi a zaslaný Ministerstvům školství ČSR a SSR a odboru pro otázky mládeže Úřadu 
předsednictva vlády. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 
1977–1989. sv. 1 (1977– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 440 – 450.

404 Dopis Úřadu předsednictva vlády ČSSR o diskriminaci při výběru mládeže na střední a 
vysoké školy s rozborem situace. IN: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 
77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1.(1977– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2007, s. 80.
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Dále se Charta zmínila o porušování náboženských práv a svobod věřících 

v dokumentech, které se zabývají „právy“ na  práci. Tyto zmínky se objevují 

v následujících textech:

Dopis Ústřední radě odborů o nesouladu československého právního řádu 

se zásadami Všeobecné deklarace odborových práv, s návrhy na úpravu z 18. 

prosince 1978

 Sdělení  a  stanovisko  ke  zprávě  komise  Mezinárodní  organizace  práce

o diskriminaci v zaměstnání a povolání v Československu z 15. května 1980

Stanovisko  k  dodržování  úmluv  č.  111  Mezinárodní  organizace  práce

o zákazu diskriminace občanů v zaměstnání, zaslané vládě ČSSR a Ústřední  

radě odborů (Dokument č. 17/82)

Dopis  předsednictvu  vlády  ČSSR  a  Mezinárodní  organizaci  práce

o systematické diskriminaci československých občanů v zaměstnání pro jejich  

politické a ideové postoje (Dokument č. 10/84)

Dopis Ministerstvu práce a sociálních věcí a Mezinárodní organizace práce 

o  porušování  práv  čs.  občanů  v  zaměstnání  a  rozbor usnesení  ÚV  KSČ

 o kádrové a personální práci (Dokument č. 11/85)

 Dopis  předsednictvu  vlády  ČSSR  a  Mezinárodní  organizaci  práce

o  diskriminaci  v  zaměstnání  a  povolání  v  Československou  s  připojenou 

dokumentací (Dokument č. 21/88)

Obdobně jako dokumenty, zabývající se porušováním náboženských práv, 

informují i tyto o vyžadování kádrových materiálů pracovišti v ČSSR, které 

pak obsahují informace o politických názorech a postojích pracovníka a jeho 

příbuzných, a o jeho a jejich náboženském přesvědčení. Pro názornost cituji: 

„Ač se u nás náboženská příslušnost či ateismus již několik desetiletí oficiálně  

neevidují,  množí  se  v  poslední  době  případy  podniků,  které  pod  hrozbou  

propuštění požadují od zaměstnance sdělení, zda se on sám nebo jeho příbuzní 

účastnili  nějakých církevních úkonů (křest,  svatba, pohřeb).“405 Správně pak 

405 Dopis předsednictvu vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce o diskriminaci v 
zaměstnání a povolání v Československu s připojenou dokumentací. In: CÍSAŘOVSKÁ, 
Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 1009.
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též  připomínají,  že  lidé  nábožensky  založení  měli  značně  sníženou  šanci 

pracovat  na  určitých  místech.406 „Zaměstnavatelé  nadále  propouštějí  

kteréhokoli  učitele  nebo  vychovatele,  u  něhož  lze  předpokládat  náboženské 

přesvědčení. Přitom není třeba, aby se toto přesvědčení jakkoliv projevilo při  

práci s žáky; stačí,  aby byl někdy viděn při církevních obřadech, měl doma 

náboženskou  literaturu  či  staral  se  o  náboženskou  výchovu  svých  dětí.“407 

Zmiňují  i  to,  že  řada  československých  občanů  ztratila  své  zaměstnání  za 

otevřené  vyjádření  svých  názorů.  Reagují  též  na  potíže  kněží:  „Navíc  se 

ochrana  teoreticky  poskytovaná  Zákoníkem  práce  na  některé  kategorie 

zaměstnanců  nevztahuje  vůbec  (např.  na  kněze,  dále  učitele,  vědecké  

pracovníky, advokáty, státní zaměstnance), je fakticky suspendovaná různými 

dodatečnými vyhláškami a pravidly.“408

Shrnu-li  to,  tak  tyto  dokumenty  opětovně  zmiňují  problémy  popsané  v 

dokumentech, které se zabývají výlučně porušovaných náboženských práv.

Narážky  na  potíže  věřících  v  ČSSR  se  objevují  též  v  dokumentech 

věnovaných  vězeňství.  Zde  jsou  popsány  potíže,  se  kterými  se  věřící  a 

duchovní ve vězení potýkali.409 Jednalo se o nemožnost pořádat a účastnit se 

náboženských obřadů, vlastnit duchovní literaturu a setkávat se s duchovními. 

Jedná se konkrétně o tyto dokumenty:

Dopis  Federálnímu  shromáždění,  České  a  Slovenské  národní  radě,  

Výzkumnému  ústavu  penologickému  a  Sboru  nápravné  výchovy  ČSR

o podmínkách vazby a výkonu trestu odnětí  svobody s návrhem na přiznání  

zvláštního statutu pro politické vězně z 22. května 1978

406 Namátkou práce ve vysokém úřadu státní správy, vykonávání funkce církevního 
tajemníka, vychovatelství.

407 Dopis předsednictvu vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce o diskriminaci v 
zaměstnání a povolání v Československu s připojenou dokumentací. In: CÍSAŘOVSKÁ, 
Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 1010.

408 Dopis předsednictvu vlády ČSSR a Mezinárodní organizaci práce o systematické 
diskriminaci československých občanů v zaměstnání pro jejich politické a ideové postoje. 
In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.
(1984– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 623.

409 Mimo jiné jsou tyto potíže alespoň z části popsané i v dokumentech, které se zabývaly 
specificky porušování náboženských práv. Jako např. dokumentu č. 9 (viz výše či příloha).
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Žádost  o  přešetření  poměrů  v  československých  věznicích,  zaslaná 

Federálnímu shromáždění ČSSR (Dokument č. 22/82)

Úvodní  slovo  ke  sborníku  O  československém  vězeňství,  zaslané  se  

sborníkem  prezidentu  republiky,  Federálnímu  shromáždění  a  vládě  ČSSR,  

Ministerstvu spravedlnosti ČSR ČTK a čs. veřejnosti (Dokument č. 48/87)

Zmínky  o  určitém  porušování  náboženských  práv  se  objevují  i 

v dokumentech,  které  pojednávají  o  umění  v  ČSSR,  především o  hudbě a 

literatuře:

Dopis předsednictvu Federálního shromáždění, Úřadu předsednictva vlády  

ČSSR, České národní radě a Ministerstvu kultury ČSR o státní reglementaci  

omezení v oblasti populární hudby (Dokument č. 13)

Dopis mezinárodnímu centru PEN – klubu v Paříži o zabavování a ničení  

děl umělecké a vědecké literatury (Dokument č. 14/83)

Charta v těchto dokumentech informuje i o tom, že potíže vytvářet duchovní 

umění měli různí umělci napříč celou ČSSR. Jak je patrno, duchovní témata se 

nesměla volně objevovat v literatuře (viz výše) a ani v hudbě:  „Zvlášť těžce 

jsou  postiženy  skupiny  a  jednotlivci,  na  jejichž  repertoáru  jsou  skladby  s  

náboženskými motivy. Tito lidé nesmějí vystupovat ani v katolických kostelech 

a  o  jejich  činnost  se  intenzivně  zajímají  bezpečnostní  orgány.  Náboženské  

motivy jsou potlačovány i u lidových písní a ve vysílání rozhlasu a televize se 

nesmějí objevovat vůbec, což jde tak daleko, že jsou v písních zakazovány i  

jména svatých, a to i o Vánočních a jiných svátcích.“410 Krom výše uvedených 

dokumentů  vydala  Charta  77  i  jiné  dokumenty,  které  zmiňují  v  rozsáhlých 

přehledech  seznamy  tehdy  zakázaných  autorů.  Zde  jsou  uvedeni  i  věřící 

jednotlivci.  Vzhledem k tomu, že ony texty přímo neosvětlují,  že dotyčný/á 

nemůže tvořit na základě problematiky porušování náboženských práv, tak je 

ve své práci nezmiňuji.

410 Dopis předsednictvu Federálního shromáždění, Úřadu předsednictva vlády ČSSR, České 
národní radě a Ministerstvu kultury ČSR o státní reglementaci omezení v oblasti populární 
hudby. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. 
sv. 1. (1977 – 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 73.
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O  porušování  náboženských  práv  se  specifickým  způsobem  zmiňují  i 

dokumenty, které se zabývají stavem památek v ČSSR:

 Stanovisko k  přijatému zákonu o státní  památkové péči  a  k  aktuálnímu 

stavu kulturních památek v zemi (Dokument č. 12/88)

Dopis  vládě  ČSSR,  Sekretariátu  pro  věci  církevní  v  předsednictvu  vlády  

ČSSR,  Ministerstvu  kultury  ČSSR,  Radě  židovských  náboženských  obcí,  

Židovské náboženské obci v Praze, Státnímu ústavu Památkové péče a ochrany 

přírody  a  Českému  svazu  protifašistických  bojovníků  o  kritickém  stavu

a devastaci židovských kulturních památek a o zamlčování osudu židovského  

obyvatelstva  v  době  holocaustu  (tzv.  článek  Tragédie  Židů  v  čs.  poválečné  

zkušenosti) (Dokument č. 28/89)

Věnují se katastrofálnímu stavu československých církevních památek, ať 

už katolických nebo židovských.411 To se týkalo hlavně kostelů, kaplí, božích 

muk, synagog a hřbitovů. Detailně líčí potíže spjaté s jejich opravami či s péčí 

o ně:

„Církevním objektům, poskytují státní orgány památkovou ochranu často s 

nechutí.  (…)  církevním  budovám  je  věnována  pozornost  a  státní  ochrana 

většinou jen tam, kde jsou tím sledovány propagandistické cíle; ukázat před  

světem péči  o  církevní  památky  a  vyvolat  dojem náboženské  tolerance  (…)

K opravám i z prostředků věřících svépomocí je zapotřebí státního souhlasu,  

který místní orgány často neudělí nebo váží na politicky nepřijatelné podmínky  

(…)  Zvláštní  kapitolou  památkové  péče  u  nás  jsou  židovské  památky.

Z  hlediska  údržby  a  ochrany  jsou  u  nás  popelkou.  Jen  nepatrný  počet  

židovských  nemovitých  památek  byl  u  nás  zahrnut  do  státních  seznamů 

památkové péče. Většina synagogálních budov však slouží jako skladiště atd.  

Žalostný je také osud opuštěných židovských hřbitovů (…)“412

411 To je samozřejmě logické vzhledem k církevnímu vývoji na území ČSSR. Toleranční 
patent povolující evangelické vyznání přichází až za Josefa II., tedy na konci 18. století. 
Některé protestantské církve působící na našem území vznikly či začaly působit až ve 20. 
století. Tím pádem jejich chrámy nebo modlitebny nebyly tak staré jako židovské a 
katolické. Nepotřebovaly tudíž tak naléhavou opravu.

412 Kráceno: Stanovisko k přijatému zákonu o státní památkové péči a k aktuálnímu stavu 
kulturních památek v zemi. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.
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 Druhý z nich popisuje represe, se kterými se v Československu potýkali 

Židé,  a  kritizuje  nedostatečnou  osvětu  o  holocaustu  v  ČSSR.  Mimo  jiné 

konstatuje i  fakt, že židovská náboženská obec v ČSSR neměla po dlouhou 

dobu (1970–1984) rabína.413 Měla bych dodat, že tento druhý dokument vyvolal 

reakci RŽNO, která je též uvedena v edici dokumentů na s. 1103 – 1106 (či 

zachovaná  v  ÚSD  AV ČR),  která  uvedené  problémy  víceméně  vysvětluje, 

popřípadě popírá.414

Charta 77 v celé řadě svých dokumentů informuje o  postizích415 ze strany 

státního  aparátu  směřovaných  na  věřící  i  nevěřící  signatáře  (případně  i 

nesignatáře) Charty. Popisuje postihy spjaté s podpisem úvodního Prohlášení 

Charty 77, zapojením se do práce VONSu, vydáváním katolického samizdatu a 

perzekuci těch věřících, kteří se nespokojili s pouhým právem účasti na kultu. 

Taktéž se Charta poměrně často zasazovala o propuštění  politických vězňů, 

kteří  v  té  době  byli  ve  vězení  pro  svou  víru.  O  tom pojednává  téměř  sto 

dokumentů Charty. Vybírám z nich pouze ty, které evidentně reflektují represe, 

týkající  se  přímo  víry,  tj.  ty,  kde  je  dotyčný/á  postižen  za  svůj  aktivní 

křesťanský postoj a činy, jako bylo vydávání katolického samizdatu, účast na 

tajných mších atd.  Taktéž zmiňuji  dokument,  kde je dotyčný pro svoji  víru 

urážen. Jedná se konkrétně o dokument týkající se jednoho z výslechů Václava 

Malého.

 

Přehledná  zpráva  o  státem  organizovaných  akcích  a  pomluvách  proti  

Chartě 77 a jednotlivým signatářům (Dokument č. 6)

 Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984 – 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 
s. 986 – 987.

413 Srovnej s PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha : Sefer, 2001. 
414 Zmiňuji to proto, že jsem ani v ÚSD ani v ČSDS, popř. v Katolických novinách, a Českém 

bratru nezaznamenala žádnou takovouto polemiku někoho s vedoucích představitelů církví 
s dokumentem Charty. Je možné, že obdobné dopisy vyjadřující takovouto polemiku 
skutečně vznikly, ale jejich dostupnost je pro mě v době psaní mé práce značně 
komplikovaná, neboť mohly vzniknout před méně než 30 lety.

415 Jednalo se jmenovitě např. o Radima Palouše, Miloslava Lojka, Mariána Zajíčka, Roberta 
Gombíka, Jana Šimsu, Anatolija Ščaranského a Alexanadra Ginsburga, Jurije Orlova, 
Viktorase Piatkuse, Ivana Medka, Václava Malého, Václava Bendu, Danu Němcovou, 
Jiřího Němce, Markétu Němcovou, Jakuba Trojana, Jana Lise, Františka Líznu, Jiřího 
Gruntoráda, Josefa Kordíka, Josefa Zvěřinu, Jerzyho Popieluszka, Františka Adamíku, Jana 
Dusa, Štefana Javorského a Augustina Navrátila.
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Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, generálnímu prokurátorovi ČSSR,  

České  národní  radě  a  ministru  spravedlnosti  ČSR  žádající  o  přešetření  

soudního a mimosoudního stíhání šesti stoupenců Charty 77 z 11. března 1978

 Dokument o postizích a soudní perzekuci signatářů Charty 77 z 8. října 

1978

 Dopis  Vojenské  generální  prokuratuře,  protestující  proti  policejní  akci  

v bytě Anny Šabatové a proti fyzickému násilí při výslechu Václava Malého

 z 23. prosince 1980

Dopis prezidentu republiky, žádající o prominutí ochranného dohledu nad 

politickými vězni po odpykání trestu a o přezkoumání zákona o tzv. ochranném 

dohledu, s přiloženou právní expertizou (Dokument č. 8/84)

Otevřený dopis polským přátelům k únosu a zavraždění katolického kněze  

Jerzyho Popieluszka (Dokument č. 19/84)

 Dopis  Kanceláři  prezidenta  republiky,  předsedovi  vlády  ČSSR  

a  Federálnímu  shromáždění  ČSSR  a  Ministerstvu  spravedlnosti  ČSR  spolu  

podepsaný Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných a Čs. ligou pro lidská  

práva,  vyzývající  k  zastavení  politických  procesů  a  propuštění  všech 

politických vězňů (Dokument č. 19/87)

 Prohlášení k 19. výročí vojenské intervence v Československu (Dokument 

č. 47/87)

Prohlášení  k  mezinárodní  řetězové  hladovce  za  osvobození  

československých  politických  vězňů,  organizované  od  1.  ledna  Mezinárodní  

společností pro lidská práva (Dokument č. 22/88)

Dopis  obhájcům  lidských  práv  v  Litvě  A.  Andreikovi  a  P.  Cidzikasovi

s vyjádřením solidarity s protestní hladovkou za propuštění 12 litevských vězňů 

– (nečíslováno), z 1. září 1988

Oznámení kolektivu mluvčích Charty 77 o protestní hladovce na podporu  

vězňů svědomí (Dokument č. 6/89)

Soupis československých politických vězňů evidovaných VONS podle stavu 

ke dni 21. ledna 1989 (Dokument č. 9/89)

Pro  názornost,  jak  byly  některé  perzekuce  nesmyslné,  cituji:  „Miloslav 
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Lojek je obviněný z toho, že dával vojákům základní služby Chartu 77 a její  

prohlášení.  Tyto  materiály  útočí  podle  tvrzení  vyšetřovatelských  orgánů  na  

socialistické společenské a státní zřízení a na skutečnost, že se Miloslav Lojek 

zřejmě před svými kolegy – vojáky netajil svým přesvědčením a vírou, je nyní  

kvalifikována  jako  pobuřování  a  ohrožování  politického  a  morálního  stavu  

jednotky.“416 Jako  osoba  žijící  v demokratické  éře  nerozumím  tomu,  jak 

vojenskou jednotku může ohrozit to, že se někdo netají se svou křesťanskou 

vírou.  Nehledě  na  to,  že  to  nebyl  ani  v  době  totality  přečin,  stát  měl  dle 

helsinských paktů akceptovat  svobodu víry a  svědomí.  Tím pádem dotyčný 

neudělal nic, co by bylo v rozporu se zákonem.

Jiné absurdní obvinění bylo vzneseno na základě držení smutku nad smrtí 

papeže. „Pro ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele je obviněn mladý 

katolický farář z Břeclavi František Bublan, protože vyvěsil v době smutku nad 

úmrtím papeže černý prapor, a ač jej na příkaz už v ranních hodinách stáhl,  

vzápětí ztratil souhlas k výkonu svého souhlasu, ale o to zřejmě právě šlo.“417 

Dotyčný opět neudělal nic, co by bylo v rozporu se zákonem. Ale za to, že 

držel  za  hlavu  své  katolické  církve  smutek,  ztratil  nejen  státní  souhlas  k 

výkonu duchovenské služby, ale navíc byl i trestně stíhán.418

Zvláštní postavení by jistě mělo mít mezi těmito dokumenty i Prohlášení k  

celonárodnímu  i  mezinárodnímu  významu  svatořečení  Anežky  Přemyslovny 

(Dokument  č.  71/89) z  9.  listopadu  1989,  které  uzavírá  řadu  dokumentů,  

416 Dopis Federálnímu shromáždění ČSSR, generálnímu prokurátorovi ČSSR, České národní 
radě a ministru spravedlnosti ČSR žádající o přešetření soudního a mimosoudního stíhání 
šesti stoupenců Charty 77. CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77.  
Dokumenty 1977–1989. sv. 1 (1977– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007,
 s. 122.
Pozn: Za rozšiřování Charty byli z řad věřících potrestání i jiní. Viz: Edice dokumentů. 
Například kněží Marián Zajíček, Robert Gombík byli trestně stíhaní. František Korbela 
nedostal díky podpisu Charty státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a Radim Palouš 
byl propuštěn ze zaměstnání. Atd. 

417 Dokument o postizích a soudní perzekuci signatářů Charty 77 z 8. října 1978. 
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–1989. sv. 1 
(1977– 83). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 168.

418 K problematice státních souhlasů pro duchovní, co signovali Chartu 77, mi poskytl 
zajímavé informace D43. S každým duchovním prý tehdejší moc zacházela jinak. Někdo 
ztratil státní souhlas a nebo ho ani nedostal (František Korbela), někdo ho měl (Bohdan 
Pivoňka), někdo byl donucen k emigraci (Tomáš Bísek). Cílem režimu bylo pravděpodobně 
vyvolat mezi duchovními atmosféru nedůvěry.
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v kterých se Charta 77 zmiňuje o porušování náboženských práv či o perzekuci 

věřících.419

Na závěr  této  kapitoly  bych  dodala,  že  z  některých  dokumentů  Charty  77 

vyplývá,  že  o  problematice  náboženství  a  církví  (tedy  i  o  porušování 

náboženských práv  a  svobod)  v  Československu hovořili  její  zástupci  i  při 

setkávání s řadou evropských politiků. To potvrzují:

Sdělení o zásazích orgánů státní moci proti stykům signatářů Charty 77 s 

veřejnými činiteli USA (Nečíslovaný dokument) z 6. července 1986

Zpráva  o  setkání  signatářů  Charty  77  s  představiteli  Kongresu  USA 

(Dokument č. 11/87)

Sdělení  o setkání  signatářů Charty  77 se  zástupci  amerického senátu za 

jejich návštěvy v Praze (Dokument č. 32/87)

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s náměstkem ministerstva zahraničích 

věcí  USA  J.  Whiteheadem  za  jeho  oficiální  návštěvy  v  Československu 

(Dokument č. 6/88)

Sdělení  o  setkání  zástupců  Charty  77  s  americkými  senátory  za  jejich 

oficiální návštěvy v Československu (Dokument č. 17/88)

Sdělení o setkání zástupců Charty 77 s ministrem zahraničí Nizozemského 

království a jeho doprovodem (Dokument č. 19/88)

Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským ministrem zahraničí  

Rolandem Dumasem za jeho návštěvy v Československu (Dokument č. 48/88)

Sdělení  o  setkání  signatářů  Charty  77  a  zástupců  dalších  občanských 

iniciativ s náměstkem ministra zahraničí USA Johnem C. Whiteheadem za jeho  

návštěvy v Praze (Dokument č. 52/88)

Sdělení  o  setkání  signatářů  Charty  77  s  francouzským  prezidentem 

Francoisem Mitterandem za  jeho  návštěvy  v  Československu (Dokument  č. 

58/88)

Pro  ilustraci  uvedu  citaci:  „Dne  14.  dubna  se  sešli  zástupci  Charty  77 

419 Prohlášení k situaci v zemi po brutálním zásahu policie proti pokojné demonstraci 17. 
listopadu sice hovoří o tom: „je nezbytné zahájit dialog, jehož se budou moc účastnit  
nekomunistických politických stran, církví, inteligence, atd.“ (parafrázuji), ale porušování 
náboženských práv a svobod již nezmiňuje. 
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Libuše  Šilhánová,  Martin  Palouš,  Jiří  Dienstbier,  Václav  Malý  a  další  se  

zástupci  senátu  USA  Samem  Nummem  za  Demokratickou  stranu,  jeho 

asistentem Robertem Bellem a velvyslancem v USA Julianem Nemczykem (…)  

hodnotil  se  význam  návštěvy  Gorbačova  v  ČSSR  a  mimo  jiné  zazněla  i  

problematika  náboženství  a  církve  v Československu.“420 Je  samozřejmé,  že 

toto bylo důležité. Mezinárodní povědomí o tom, že zde dochází k porušování 

náboženských práv, mohlo svým způsobem napomoci k předcházením dalších 

perzekucí.

2.6.4. Další dokumenty Charty 77 týkající se tématiky církví a 

jejích představitelů, víry a věřících, náboženství

O tom, že mluvčí Charty 77 byli i věřící, se můžeme dozvědět i z některých 

životopisů věřících chartistů:

 Sdělení  o  předání  funkcí  mluvčích  Charty  77  Václavu  Bendovi,  Jiřímu 

Dienstbierovi a Zdeně Tominové s jejich životopisy z 8. února 1978

 Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Marii Hromádkové a Miloši  

Rejchrtovi. Příloha: životopisy nových mluvčích z 1. ledna 1980

 Sdělení Charty 77 o předání funkcí mluvčích Václavu Malému a Bedřichu  

Placákovi s jejich životopisy z 13. ledna 1981

 Sdělení  o  předání  funkcí  mluvčích  Charty  77  Radimu  Paloušovi,  Anně 

Marvanové a Ladislavu Lisovi (Dokument č. 1/82)

Sdělení  o  situaci  při  výměně  mluvčích  Charty  77  v  důsledku  zatčení  

Ladislava Lise a o nástupu Jana Kozlíka na jeho místo (Dokument č. 1/83)

Sdělení  o  změně ve funkci  mluvčího Charty  77 s  životopisem Marie  Rút  

Křížkové (Dokument č. 6/83)

Sdělení  o  předání  funkcí  mluvčích  Charty  77  Jiřímu  Rumlovi,  Václavu 

Bendovi a Janě Sternové s jejich životopisy (Dokument č. 1/84)

420 Kráceno. Sdělení o setkání signatářů Charty 77 se zástupci amerického senátu v Praze 
(Dokument č.32/87). In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty  
1977–1989. sv. 2.(1984– 89) Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 879.
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Sdělení  o  předání  funkcí  mluvčích  Charty  77  Janu  Litomiskému,  Libuši  

Šilhánové a Josefu Vohryzkovi (Dokument č. 1/87)

Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Stanislavu Devátému, Miloši  

Hájkovi a Bohumíru Janátovi s jejich životopisy (Dokument č. 1/88)

Sdělení  o  předání  funkcí  mluvčích  Charty  77  Tomáši  Hradílkovi,  Daně  

Němcové a Alexandru Vondrovi s jejich životopisy (Dokument č. 1/89)

Další  skupina dokumentů Charty,  které  se  týkají  církví,  jsou  blahopřání 

duchovním. Můžeme z nich mimo jiné usoudit, že Charta 77 uvítala výsledek 

volby papeže a že jí na jeho osobě záleželo. Také reflektují to, že se postoj 

kardinála  Tomáška  k  Chartě  v  průběhu  její  existence  změnil.  Dále  děkují 

dvěma kněžím za jejich práci. Jedná se o:

Blahopřání Janu Pavlovi II. k zvolení papežem z 30. listopadu 1978

Blahopřejný  dopis  papeži  Janu  Pavlu  II.  k  jeho  61.  narozeninám z  18. 

května 1981

Blahopřání  katolickému knězi  Anastázi  Opaskovi,  žijícímu  v  SNR,  k  75. 

narozeninám z 14. dubna 1988 – nečíslovaný dokument

Blahopřání  teologovi  a  signatáři  Charty  77 Josefu  Zvěřinovi  k  jeho  75.  

narozeninám (Dokument č.20/88)

Blahopřejný  dopis  Františku  kardinálu  Tomáškovi  k  90.  narozeninám 

(Dokument č. 48/89)

Dále Charta 77 poslala  dopisy i jiným duchovním. Prvním je dopis z 22. 

prosince  1982  Billymu  Grahamovi  –  Otevřený  dopis  americkému 

baptistickému  kazateli  Billymu  Grahamovi  o  zneužití  jeho  výroků  čs.  

sdělovacími  prostředky  (Dokument  č.  36/82).  Ten  se  vyjadřuje  hlavně  k 

možnému poupravení jeho prohlášení během jeho pobytu v ČSSR, týkající se 

stavu svobody víry a náboženství, což dokument kritizuje. Dalším je pak Dopis 

biskupovi  Desmondu  Tutuovi,  odsuzující  politiku  apartheidu  v  Jihoafrické 
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republice z 3. září 1985. Ten se vyjadřuje pouze k celkové situaci v JAR.421 

 Nepatrnou skupinu mezi těmito dokumenty můžou tvořit  Otevřený dopis 

Mezicírkevní  mírové  radě  (Interkerkelijk  vredesberaad – IKV) v  Holandsku 

(Dokument č.25/82)422 a Sdělení o vydání sborníku sestaveného z odpovědí na  

anketu skupiny mladých moravských křesťanů,  které Vilém Prečan řadí mezi 

dokumenty týkající se tématiky porušování náboženských práv. Důvody, proč 

je  řadím  do  této  skupiny  dokumentů,  stejně  jako  naznačení  jejich  obsahu 

uvádím výše.

Výjimečné postavení mezi dokumenty Charty 77, které se jakkoliv týkají 

církevní  tématiky má  dokument  č.  17/89.  Jako jediný  z  dokumentů  Charty 

odsuzuje některou z církevních praktik. Byl vydán pod názvem Prohlášení k 

vyhlášení  fatvy  (rozsudku  smrti)  nad  britským  spisovatelem  Salmanem 

Rushdiem ze dne 24. února 1989. Charta tento čin odsuzuje a vyzývá zde přímo 

„k bojkotu a izolaci zločinného íránského režimu“.423 424

Na závěr uvádím dokument, který se přímo netýká potíží a problémů církví 

a věřících, ale jehož křesťanské ladění vyvolalo v Chartě 77 bouřlivé reakce. 

Jedná se o dokument č. 11/84 z 20. května 1984, známý jako Právo na dějiny, 

plným názvem jako  Analýza současného stavu československého oficiálního 

dějepisectví  nazvaná Právo na dějiny, zaslaná Čs. akademie věd. Zazněly v 

něm formulace jako:  „Dějiny jsou velkým polem duchovních střetů a zápasů 

(…) Zájem je  a  byl  společný  většině  kultur,  byla  to  však  právě  křesťanská  

kultura, kdo důrazně a důkladně pojal historický vývoj lidstva jako smysluplný 

421 Nezmiňuji zde a neřadím do závěrečné statistiky: Dopis Charty 77, Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných a Čs. Ligy Mezinárodní federace pro lidská práva, předsedovi  
polské vlády, primasu katolické církve v Polsku, Lechu Walesovi a dočasné koordinační  
komisi odborového svazu Solidarita, jimiž se připojují k akci Solidarity za propuštění  
politických vězňů v Polsku (Dokument. č.26/85). Neboť se nejedná o dopis určený primárně 
církevním představitelům. 

422 Jeho zařazení je problematické. Zmiňuje částečně porušování náboženských práv. Ale 
především vyjadřuje snahu Charty 77 spolupracovat s IKV. (Viz výše).

423 Prohlášení k vyhlášení fatvy (rozsudku smrti) nad britským spisovatelem Salmanem 
Rushdiem. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977–
1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007 s. 1089.

424 Pravděpodobně tento dokument zapříčinil řadu potíží Petru Uhlovi. Obdržel několik 
telefonátů od údajného náboženského muslimského extremisty (ve skutečnosti StB), který 
vyhrožoval jemu i jeho rodině. Jejich telefon pak z „bezpečnostních“ důvodů sledovala 
Veřejná bezpečnost. Zdroj: Rozhovor s Petrem Uhlem.
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proces (…) Protože jsme – ať se již k ní hlásíme, nebo ji výslovně zatracuje – v  

plném slova smyslu dědici křesťanské kultury (…)“425

Vilém Prečan tento dokument komentuje následovně:  „Autoři byli Rudolf  

Kučera  a  J.  P.  Kučera  z  okruhu  samizdatového  časopisu  Střední  Evropa.  

Dokument  vzbudil  zejména v prostředí Charty velkou,  déle než rok,  trvající  

diskusi  o  pojetí  českých  dějin  a  o  zveřejňování  kontroverzních  textů  jako  

dokumentů Charty 77. Dokument byl především kritizován pro porušení vžité  

ediční  praxe  –  až  dosud uváděli  mluvčí  příspěvky  k  diskuzi  jako  přílohy  a  

nikoliv jako dokument. Vzhledem k tomu, že text nevyjadřoval názory všech  

chartistů,  někteří  signatáři  navrhovali  tento  text  odvolat  (např.  v  brněnské 

diskusi – zřejmě Jan Šimsa, F. Šamalík na podzim 1984).“426 Dokument byl 

kritizován pro své křesťansko–katolické ladění i některými věřícími.427 I když 

však  vezmeme  v  úvahu,  že  dokument  je  doopravdy  napsán  v  ne  zcela 

neutrálním duchu tak typickém pro Chartu, tak nás snaha některých signatářů – 

odvolání dokumentu – může překvapit. Neboť dokumenty v Chartě tvořil vždy 

úzký okruh signatářů a ne všichni. Navíc Charta sama v řadě dokumentů, kde 

popisuje vznik a edici svých dokumentů, uvádí, že dokumenty vyjadřují pouze 

názor určité skupiny, s jehož zněním se shodli mluvčí (viz výše). Můžeme tedy 

snahu  k  jeho  odvolání  pochopit,  zvážíme-li  možné  nedostatky,  co  se  týče 

informací o práci některých historiků a činnosti archivních a vědeckých ústavů.

První  kritiku k obsahu dokumentu napsali  Miloš  Hájek,  Hana Mejdrová, 

Jaroslav  Opat  a  Milan  Otáhal  v  dopise  mluvčím  Charty  77,  který  mluvčí 

Charty uveřejnili  ve zkráceném znění  až 26.  9.  1984 v dokumentu č.16/84. 

Další ohlasy na dokument se objevil např. v samizdatovém INFOCHu  (jako 

článek Jana Křena:  K právu na dějiny); nakonec došlo v samizdatu k vydání 

sborníků Hlasy k českým dějinám a Hlasy k českým dějinám II,  reagujícím na 

toto téma (viz dokument č. 4/85, dokument č. 15/85).428

425 Analýza současného stavu československého oficiálního dějepisectví nazvaná Právo na 
dějiny, zaslaná Čs. akademie věd. In: CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 
77. Dokumenty 1977–1989. sv. 2.(1984– 89). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
2007, s. 625– 631.

426 Ibidem, s. 625– 631.
427 Dotazníkové šetření. DK45. Hlavně prý evangelickými, okruhem okolo Boženy 

Komárkové.
428 Viz: Edice dokumentů.
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2.6.5. Odezva státu na vydání těchto dokumentů

Charta reagovala na téma církve, věřící a náboženská práva v celkem 90 

dokumentech. Pro názornost si je připomeneme v grafu.

Zmiňované  dokumenty  Charty  se  bez  pochyb  neocitly  v  tehdejších 

oficiálních  československých  médiích  (což  je  mimo  jiné  patrné  i  z  tehdy 

vydávaných Katolických novin). Obsahují totiž kritiku státního aparátu, která je 

v totalitním režimu nepřípustná. Na druhou stranu vedení státu a občané ČSSR 

měli řadu příležitostí se s nimi seznámit (viz výše).

I když v některých dokumentech Charty nalezneme upozornění, že stát na 

dokumenty oficiálně nereaguje (viz výše), je nesporné,  že k činnosti  Charty 

rozhodně nebyl lhostejný. Svědčí o tom i materiály zachované v ÚSD AV ČR. 

Krom výše uvedeného se stát snažil zjistit, jaké budou následující kroky Charty 

77 či k čemu se Charta bude v budoucnosti vyjadřovat, což je patrné např. z 

výslechů  jednotlivých  signatářů  Charty.429 To  byla  jedna  z  reakcí  státu  na 

Chartu 77 a její dokumenty.

 Budeme-li ovšem spekulovat nad dokumenty, které se specificky zabývají 

429 ÚSD AV ČR f. Federální ministerstvo vnitra. Materiál o Chartě 77. Karton. 5. 
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porušováním náboženských práv,  můžeme zjistit,  že  po vydání  dokumentů  

„o pronásledování františkánů“ a „o řeholích“ (dokument č. 12/83 a dokument

č. 21/84) se stát takto rozsáhlé perzekuce vůči řeholím už nedopustil.430 Taktéž 

je z historického vývoje jasné, že státní bezpečnost nepoužila svoji sílu na řadě 

katolických poutí, konaných na sklonku 80. let, což možná může souviset i s 

dokumenty vydanými v březnu 1988, kdy Charta kritizuje použití hrubé síly na 

katolických  akcích.431 Pouhá  publikace  dokumentů  tudíž  pravděpodobně 

zapříčinila, že se na určitou problematiku upozornilo a následně se na ni mohla 

obrátit pozornost nejen československých občanů, ale i pozornost mezinárodní. 

To vše mohlo vést státní aparát k jistým změnám v daných problematikách. To 

by mohla být druhá reakce státu na dokumenty Charty.

Tyto  hypotézy  byly  potvrzeny a  dále  pak  rozšířeny mým dotazníkovým 

šetřením. D34 uvedl: „Kdo tyto dokumenty četl, musel se zamyslet nad osudem 

pronásledovaných  a  texty  čtenáře  –  alespoň  některé  probudily  z  letargie  a  

spánku a připravovaly společnost, aby se nesvobodě vzpřímila.“432 D63 uvedl: 

„Povzbuzovaly život v církvích, dodávaly naději, iniciovaly k různým režimem  

zakázaným  církevním  aktivitám.“433 K20  uvedl:  „Tyto  dokumenty 

prostřednictvím  zahraničních  rozhlasových  stanic  poskytovaly  informace 

široké veřejnosti v tehdejším Československu.“434 S ním se shoduje i  VK40: 

„Jako i jiné dokumenty ovlivnily veřejné mínění (prostřednictvím zahraničního 

rozhlasu), jednak i režimní vládu, a to buď zesílením perzekuce nebo pokusy  

modifikovat  daný  stav.“435 D43  uvedl  shodně:  „Ovlivnily a  ovlivňovaly 

společenské vědomí lidí. Lidí, kteří se pídili po pravdě, a stálo jim za to hledat.  

Lidé,  které  to  zajímalo,  se  o  tom dozvěděli.“436 Dle  K52: „Určitě  nějakým 

způsobem uvedly  tyto  věci  do souvislostí,  že  souvisí  se  základními lidskými 

430 Tato hypotéza ohledně Dokumentu č.12/83 se objevuje též in: BENDOVÁ, Kamila. 
Charta 77 a křesťané. (přednáška), s. 2. Materiál jsem získala od autorky.

431 Viz: Dopis Federálnímu shromáždění a vládě ČSSR, Generální prokuratuře ČSSR,  
Sekretariátu pro věci církevní a kardinálu Tomáškovi, protestující proti porušován 
náboženské svobody a útokům proti Chartě 77 při celonárodní katolické pouti (Dokument 
č. 10/88). Zpráva o brutálním zásahu proti shromáždění věřících v Bratislavě (Dokument č. 
14/88). In: Edice dokumentů. 

432 Dotazníkové šetření. D34.
433 Dotazníkové šetření. D63.
434 Dotazníkové šetření. K20.
435 Dotazníkové šetření. VK40.
436 Dotazníkové šetření. K43.
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právy, na něž se Charta zaměřovala. Což mohlo být zajímavé i pro lidi věřící,  

kteří  se  vnímali  ve  společnosti  nějak  diskriminování.“437 Dle  DK45: „Vliv  

určitě měly. Vypadalo to, jako házení hrachu na stěnu. Ale přece jenom z toho  

hrachu  něco  vzklíčilo.“438 D55  uvedl:  „Ovlivnily  zahraniční  veřejnost  v  

solidaritě  s  ujařmenými  občany  komunistického  Československa.  Vlévaly 

odvahu a povědomí občanům ČSSR, že se jich někdo zastane, pokud budou  

potřebovat.“439 K53  uvedla:  „Myslím,  že  mohly  zmírnit  perzekuci  v  této 

oblasti.“440 D9 uvedl: „Můj případ byl velmi silně medializován a to nejen na 

Hlasu Ameriky a Svobodné Evropě, ale také v mnoha periodikách v zahraničí,  

a díky tomu jsem ušel vyššímu trestu. Poznal jsem to podle toho, že během  

několika měsíců jsem dostal asi dva tisíce pozdravných a povzbudivých dopisů 

od  křesťanů z Holandska,  Německa,  Belgie,  Dánska a  dalších  zemí,  jejichž  

autoři vycházeli z této informace.“441 

Shrnu-li to, tak tyto dokumenty napomohly vykreslit pravdivý obraz o dění 

v  československé  společnosti  a  vedly  jednotlivce  a  státní  aparát  (popř. 

zahraniční politiky) k tomu, aby se nad tímto stavem alespoň zamysleli. Určitě 

též  ovlivnily  řadu  kroků  státního  aparátu.  To,  jak  konkrétně  zasáhly  do 

dějinného vývoje, je zatím těžké zhodnotit. Nicméně už nyní můžeme směle 

konstatovat, že významně ovlivnily veřejné mínění, a to nejen v ČSSR, ale i v 

zahraničí.

437 Dotazníkové šetření. K52.
438 Dotazníkové šetření. DK45.
439 Dotazníkové šetření. D55.
440 Dotazníkové šetření. K53.
441 Dotazníkové šetření. D9.
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3. Závěr

Co  byla  (ve  skutečnosti)  Charta  77,  nejlépe  vystihují  slova  jednoho  ze 

signatářů: „Charta  byla  společenstvím lidí  uprostřed  spousty  dalších  lidí  a  

přátel,  příznivců  i  kritiků,  kteří  se  v  různých  chvílích,  v  různém složení,  z 

různých důvodů scházeli.“442 Charta  77 bylo hnutí,  které  spojilo  celou řadu 

občanů napříč ČSSR. Podepsalo ji celkem 1898 signatářů. Byli to lidé různých 

profesí, křesťané a věřící jiných náboženství i osoby bez vyznání. Z věřících to 

byli  jak  duchovní,  tak  i  laici,  a  to  hlavně  z  řad  ČCE,  ŘKC,  RŽNO, 

starokatolické  církve,  popřípadě i  jiných církví.  Společně všechny signatáře 

spojovala  touha  nemlčet  vůči  porušování  lidských  práv,  jež  se  okolo  nich 

odehrávalo.

Jádrem činnosti Charty 77 bylo vydávání různých dokumentů. Dá se říci, že 

v  každém  šestém  z  nich  můžeme  najít  nějakou  vazbu  na  tématiku  víra, 

náboženství  a  církve.  Problematikou  porušování  náboženských  práv  se 

primárně  zabývá  jedenáct  dokumentů  Charty  77.  Zmínku  o  porušování 

náboženských  práv  a  svobod  obsahuje  více  než  čtyřicet  dokumentů,  které 

pojednávají všeobecně o porušování lidských práv a svobod, školství, represích 

vůči signatářům Charty a VONSu, právu na práci, vězeňství, stavu památek, 

apod. Alespoň nějakou relevanci k církevní problematice má pak okolo třiceti 

dalších dokumentů, jako jsou přání a dopisy různým církevním představitelům, 

životopisy věřících signatářů,  atd.443 Z dokumentů Charty 77 je i  patrné,  že 

oblasti porušování náboženských práv a svobod a obecně problematice církví 

se věnovala i setkávání představitelů Charty s různými evropskými politiky. Na 

toto téma bylo vydáno též mnoho sdělení VONSu a napsána řada soukromých 

dopisů a petic jednotlivými signatáři. 

Přesto Chartu 77 církve nikdy oficiálně nepodpořily. Ve svých prohlášeních 

k  vzniku  Charty  ji  buď  odsoudily,  distancovaly  se  od  ní,  nebo  vyjádřily 

442 Dotazníkové šetření. D25.
443 Všechny dokumenty jsou v ekumenickém duchu. S výjimkou dokumentu Prohlášení k  

vyhlášení fatvy (rozsudku smrti) nad britským spisovatelem Salmanem Rushdiem. Charta 
tento čin odsuzuje a vyzývá zde přímo „k bojkotu a izolaci zločinného íránského režimu.“.  
Zvláštní postavení by mohl mít pak dokument Právo na dějiny (viz výše), který byl 
křesťansky (dalo by se říci, že katolicky) laděn.
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neutrální postoj. Neprokázala jsem, že by se tato stanoviska církví k Chartě 77 

významně změnila do počátku listopadové revoluce, a to s výjimkou kardinála 

Tomáška.

Chartu  77  signovalo  více  než  čtyřicet  duchovních  a  nezjištěné  množství 

laiků. Mezi mluvčími bylo mezi lety 1977 – 1989 přibližně 40 procent věřících 

osob, obdobně jako v Kolektivu mluvčích. Věřící signatáři (jak duchovní, tak 

laici) se stejně jako i nevěřící chartisté podíleli na práci Charty. Někteří z nich 

sepisovali  i  jiné  texty  upozorňující  na  porušování  lidských  (obzvláště 

náboženských práv) či na pravdivý obraz tehdejší společnosti. Účastnili se a 

vytvářeli  řadu  aktivit,  jako  například  modlitební  společenství,  přednášky  a 

podobně. To vše se odehrávalo v ekumenickém duchu.

Na  otázku,  jaká  byla  role  duchovních  v  Chartě  77,  jsem obdržela  řadu 

rozdílných informací. Vyplývá  z  nich,  že  roli  duchovních  v  Chartě  vnímali 

různí  signatáři  odlišně.  A to  tak,  že  jsou  pamětníci  buď  toho  názoru,  že 

duchovní  hráli  výraznější  roli,  to znamená,  že  přinášeli  navíc  duchovnost  a 

toleranci  nebo udávali  všemu spirituálně  teologický  rozměr  apod.  Obdržela 

jsem ovšem i odpovědi,  které tvrdí,  že role duchovních v Chartě 77 nebyla 

odlišná od role laiků a nevěřících. Vzhledem k tomu, že já sama jsem se do 

chartistického dění nezapojila,  tak se neodvažuji  z těchto odpovědí nic dále 

vyvozovat.

I když většina dotazovaných odmítá vydělování skupin z Charty a řada z 

nich  neodpovídá  na  otázku,  kdo  specificky  reprezentoval  zájmy  církve  v 

Chartě  77  a  ve  VONSu,  můžeme z  několika  došlých  odpovědí  usoudit,  že 

těmito reprezentanty byli Václav Benda, Václav Malý, Miloš Rejchrt a Josef 

Zvěřina.

Tato  práce  by  měla  přispět  ke  zkvalitnění  informací  týkající  se  vztahu 

Charty 77 k problematice církví. Jsem si ovšem vědoma toho, že touto prací 

téma  vyčerpáno  nebylo.  Příležitost  k  vytvoření  si  detailního  obrazu  o  této 

problematice nastane až po zpřístupnění řady materiálů, zvláště pak osobních 

fondů jednotlivých signatářů. Další možností pro výzkum skýtá pak Ústav pro 

studium totalitních režimů. Toto však výrazně překračuje rámec mé diplomové 

práce.
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4. Seznam použitých zkratek

AMV – Archiv ministerstva vnitra České republiky

apod. – a podobně

atd. – a tak dále

BBC – British Broadcating Corporation

CČSH – Církev československá husitská

CMBF – Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta

č. – číslo, článek

ČCE – Českobratrská církve evangelická

čs. – československá

ČSDS – Československé dokumentační středisko

ČSR – Československá socialistická republika

ČSSR – Československá socialistická republika

ČTK – Československá tisková kancelář

dok. – dokument

f. – fond

FMV – Federální ministerstvo vnitra

FS – Federální shromáždění

IKV – Interkerkelijk vredesberaad (Mezinárodní církevní rada)

INFOCH– Informace o chartě

KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

KSČ – Komunistická strana Československa

KSS KOR – Komitet Samoobrony Społecznej Komitet Obrony Robotników

kupř. – ku příkladu

MK SSR  – Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky

MP – Mezinárodní pakt

náb.– náboženský 

např. – například

NM – Národní muzeum

odst. – odstavec

P. – Páter (duchovní)
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písm. – písmeno

PiT (někdy i  SKD PiT) – Sdružení  katolického duchovenstva Pacem in  

terris

popř. – popřípadě

pozn. – poznámka

resp. – respektive

roč. – ročník 

RŽNO – Rada židovských náboženských obcí

ŘKC – Římskokatolická církev

Sb. – Sbírky

SECAV – Slovenská evangelická církev augsburského vyznání

SNB – Státní národní bezpečnost

SNR – Slovenská národní rada

SPVC – Sekretariát pro věci církevní

StB – Státní tajná bezpečnost

SÚC – Státní úřad pro věci církevní

s. – strana

SNR – Slovenská národní rada

SSR – Slovenská socialistická republika

str. – strana

Sv. – svatý

tj. – to je

tr. – trestní

tzn. – to znamená

USA – United States of America

ÚSD (AV ČR) – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky

ust. – ustanovení 

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa

VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
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6. Seznam příloh

Dotazník

Seznam dotazovaných

 O svobodě svědomí a vyznání a o náboženských právech v Československu 

(Dokument č. 9)

 Analýza zákonných norem a jejich interpretace československými soudy při 

procesech  proti  obviněným  z  tzv.  maření  dozoru  nad  církvemi,  zaslaná 

Federálnímu  shromáždění  ČSSR,  Nejvyššímu  soudu  ČSSR,  místopředsedovi 

vlády ČSR a řediteli Státního úřadu pro věci církevní (Dokument č.23/82)

Dopis  prezidentu  republiky  Gustavu  Husákovi  o  perzekuční  akci  policie  

proti příslušníkům řádu františkánů (Dokument č.12/83)

Prohlášení různých církví k vzniku Charty 77

Článek  Josefa  Zvěřiny  Aby  bylo  jasno/O  náboženství,  církvi,  politice,  

Chartě a jiných věcech
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Dotazník – Charta 77 a církve

Kdo inicioval přípravu dokumentů, které se týkaly náboženských práv a svobody vyznání?
 
Jmenujte prosím okolnosti, které předcházely vzniku těchto dokumentů.
 
Kdo se podílel na přípravě těchto dokumentů?
 
Byl někdo z kolektivu proti vzniku/vydání/signování těchto dokumentů? Kdo?
 
Kdo navrhoval zmínku o porušování náboženských práv a svobody vyznání do jiných dokumentů 
Charty 77(například do dokumentů o lidských právech, vzdělávání, atd.)?
 
Byl někdo proti těmto zmínkám? Kdo?
 
Co si myslíte, že dokumenty Charty, které se týkaly porušování náboženských práv a svobody 
vyznání, popř. jiné problematiky vztahující se k církvím, ovlivnily?
 
Bylo připraveno víc dokumentů Charty 77/VONSu, které se týkaly náboženských práv a svobody 
vyznání, ale nebyly vydány?
 
Jmenujte je, prosím.
 
Proč se nevydaly?
 
 
Probíhala v rámci Charty 77 setkání věřících chartistů?
 
Byla tato setkání společná pro věřící různých církví?
 
Byla tato setkání v ekumenickém duchu?
 
Jak se popřípadě lišila setkání představitelů/věřících různých církví?
 
Jaký byl popřípadě program/náplň těchto setkávání?
 
Hráli v rámci Charty 77 duchovní jinou roli než laici?
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Co specifického navíc duchovní prožívali/přinášeli/utvářeli?
 
 
Reprezentoval někdo specificky zájmy církve v rámci společenství Charta 77?
 
Kdo byl tímto reprezentantem?
 
Jaká byla jeho/její činnost?
 
Byla to reprezentace „celíkové“ církevní problematiky nebo určitých problémů?
 
Popřípadě jakým problémům se dotyčný/á věnoval/a?
 
Reprezentoval někdo specificky zájmy církve v rámci společenství VONS? Kdo to byl?
 
Byla to reprezentace „celíkové“ církevní problematiky nebo určitých problémů?
 
Jaká byla jeho/její činnost?
 
Popřípadě jakým problémům se dotyčný/á věnoval/a?
 
 
Byla formulace jednotlivých dokumentů týkající se porušování náboženských práv a svobody 
vyznání v ekumenickém duchu?
 
Byly někdy problémy s jednotným společným postupem/postojem k církevní problematice mezi 
jednotlivými věřícími v Chartě?
 
O jaké problémy/rozpory se jednalo?
 
Jak se tyto rozpory řešily?
 
Můžete mi doporučit některého z kolegů/kolegyň, kteří by mi mohli k tomuto tématu dodat užitečné 
inspirace?
 
Souhlasíte s vložením Vámi vyplněného dotazníku do mé diplomové práce?

Děkuji Vám za Vaši pomoc.
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Seznam dotazovaných

 

Milan Balabán

Zdeněk Bárta

Rudolf Battěk

Jiří Bednář

Kamila Bendová

ing. Tomáš Bísek

Daniela Brodská

Petr Brodský

František Bublan

Stanislav Devátý

Jiří Dienstbier

Václav Diviš

Jan Dus

Zina Freundová 

Miloš Hájek 

Václav Havel

Ladislav Hejdánek

Pavel Hlaváč 

Dagmar Hlavsová

Tomáš Hradílek

Marie Hromádková

Eva Kantůrková

Marie Kaplanová

Svatopluk Karásek 

Jan Keller 

ing. Alfréd Kocáb 

Josef Kordík 

Jan Kozlík

Marta Kubišová

Marie Rút Křížková

Miloslav Kusý

Ivan Lamper

Jan Litomiský

František Lízna

Andrej Lukáček 

Václav Malý

Marie Matzenauerová

Dana Němcová

Martin Palouš

Radim Palouš

Petr Payne

Milan Píša

Bohdan Pivoňka

Petr Placák

Miloš Rejchrt

Věra Roubalová

Jan Ruml

Karel Sidon

František Stárek

Vojen Syrovátka

Jaroslav Šabata

Anna Šabatová

Libuše Šilhánová

Jan Šimsa

Bohumil Šitavanc

Jan Štern

Petruška Šustrová

Jakub Trojan

Jan Tydlitát

Petr Uhl

Jan Urban

Olga Valešová

Miloslav Vašina

Alexandr Vondra
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O  svobodě  svědomí  a  vyznání  a  o  náboženských  právech  

v Československu (Dokument č. 9) z 22. dubna 1977 445 446

J. A. Comenius: Omnia spunte fluant,

 absit violentia. 

(Vše nechť v svobodě se děje,

 a násilí je vzdáleno věcem).

 

Důraz  na  lidská  práva  a  jejich  uplatnění  se  stává  stěžejní  záležitostí 

vnitrostátní a mezinárodní. Sílí zápas o lidskou důstojnost,  úctu k člověku a 

jeho přesvědčení,  o svobodu svědomí  a vyznání.  Současně ohrožuje  lidstvo 

vlna barbarství, násilnictví a teroru, nejhrubšího pošlapávání práv a porušování 

principů, jež byly v posledním desetiletí vtěleny do významných dokumentů 

OSN.

Je třeba uvítat, že některé z těchto dokumentů (oba mezinárodní pakty) se 

staly  v  nedávné  minulosti  součástí  našeho  zákonodárství.  Je  důležité,  že 

Závěrečný akt z Helsinek, Úmluva o boji proti diskriminaci ve vzdělání byly 

podepsány  našimi  představiteli  a  že  Všeobecná  deklarace  lidských  práv  je 

považována takřka  na celém světě  za inspirující  dokument  velké morální  a 

duchovní síly. Dozrává poznání, že nerespektování lidských práv přináší nejen 

strádání  jednotlivcům  a  skupinám  uvnitř  společenství,  v  němž  žijí,  nýbrž 

ohrožuji i mezinárodní pospolitost. To zavazuje jednotlivé občany, společenské 

instituce i státy k úctě k těmto principům a vytrvalému úsilí na cestě k jejich 

realizaci.

Svoboda  přesvědčení,  svoboda  svědomí,  svoboda  myšlení  a  svoboda 

náboženství  (víry)  spolu  s  ostatními  svobodami  a  právy  člověka  mají  být 

předmětem zájmu a  respektu  nikoliv  snad proto,  že  by pro některé  občany 

445 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977– 1989. sv. 1  
(1977– 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, s. 37 – 39. 

446 V edici dokumenty Charta 77 není uvedeno, kde se nachází originál tohoto dokumentu. 
Autoři edici čerpají z ČSDS, Sb. Charta 77- Strojopis, průpis. 
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představovaly výsadu (např. svoboda náboženská); platí, že bez nich se nemůže 

celá společnost stát vskutku lidskou komunitou. Z tohoto důvodu nemají lidé 

ani  stát  právo  klást  překážky  projevům  svobody  myšlení,  přesvědčení  a 

svědomí. Mají naopak za úkol a povinnost přispět svými silami k tomu, aby se 

každý člověk stal svobodným v plné míře, aby se jako svobodná bytost rozvíjel 

a aby svou svobodu uplatňoval v tvůrčí činnosti všeho druhu dle své volby a v 

aktivní účasti na politickém životě své země, na správě státu a na hospodářské 

a kulturní výstavbě společnosti.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vyhlašuje v článku 

18 právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Dále vyhlašuje svobodu 

„vyhledávat,  přijímat  a  rozšiřovat  informace  a  myšlenky  všeho  druhu  bez 

ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo 

jinými prostředky podle vlastní volby“ (článek 19, 1,2). Ve světle těchto zásad 

je  třeba  odstranit  všechny  překážky,  jež  by  těmto  právům  a  jejich 

uskutečňování stály v cestě. 

Jde zejména o to, aby věřící i nevěřící občané mohli bez obav, že budou 

postihováni při výkonu povolání či jinak, projevovat své názory, i když se liší 

od  oficiálních.  Kromě  článku  25  zmíněného  paktu,  který  stanový  rovné 

podmínky  pro  každého  při  vstupu  do  veřejných  služeb,  je  třeba  se  vší 

rozhodností  respektovat  i  článek  20  naší  Ústavy,  podle  níž  „společnost 

pracujících  zajišťuje  rovnoprávnost  občanů  vytvářením stejných možností  a 

stejných příležitostí ve všech oborech života společnosti“. S tím je neslučitelná 

tendence, běžná při kádrovém a jiném řízení, naléhat na občany, aby se např. 

„vyrovnali s náboženskými přežitky“. Je známo, že církevní příslušnost, ač se v 

úředních  dokumentech  již  více  než  20  let  neuvádí,  hraje  důležitou  roli  v 

hodnocení  občana  při  nejrůznějších  příležitostech.  Je  třeba  dbát  na  to,  aby 

věřící,  či  jinak  smýšlející  občan,  měl  stejnou  příležitost  stát  se  učitelem, 

profesorem  nebo  vědeckým  pracovníkem,  zaměstnancem  státních  orgánů, 

soudů,  prokuratury  či  jiných  institucí,  a  nemusel  přitom  svou  víru  a  své 

přesvědčení  skrývat.  Při  postavení  v zaměstnání  mají  být rozhodující  pouze 

pracovní schopnosti a morální kvality občanů.
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K  celkovému  ozdravení  poměrů  u  nás  přispěje,  nebude-li  právo  na 

svobodu projevu omezováno např. jen na pasivní účast na bohoslužbách. Věřící 

občané  mají  právo  svobodně  utvářet  a  rozvíjet  duchovní  a  církevní  život, 

usilovat o to ve shodě s vlastními tradicemi i ve světle nového poznání – bez 

zásahu  zvenčí.  Jde  však  zároveň  o  to,  aby ze  svých  motivů  směli  veřejně 

předkládat svoje podněty a návrhy, aby mohli diskutovat a bez překážek hlásat 

svou víru, publikovat své názory v církevním a necírkevním tisku. Křesťanský 

či židovský umělec, učitel, vědec, filozof, teolog, publicista má právo účastnit 

se kulturního života své země stejně jako občan, který je aktivním stoupencem 

marxismu-leninismu.  Oběma  a  samozřejmě  i  dalším,  kteří  jsou  zastánci 

humanistických, demokratických a ateistických tradic, mají sloužit sdělovací 

prostředky k plodnému dialogu, z něhož vzchází prospěch celé společnosti.

Nesrovnává se s principy svobody myšlení, svědomí a projevu, jsou-li u 

nás některá povolání (učitelství) svěřována jen občanům, kteří složí slib stát na 

světonázorových  pozicích,  jež  vyhlásila  vládnoucí  politická  moc.  Jakýkoliv 

myšlenkový směr oslabuje, je-li prosazován administrativně, mocensky. O tom 

svědčí nadmíru výmluvně naše národní historie. Proto již od husitských dob je 

u  nás  vyhlášen  ideál  svobodného  hlásání  víry,  v  předstihu  před  ostatními 

národy Evropy.

Právo na svobodu projevu zahrnuje i právo přijímat myšlenky a podněty 

bez ohledu na hranice. Je s ním v rozporu, jestliže je bráněno občanům přijímat 

ze zahraničí filozofickou, teologickou, náboženskou a jinou literaturu a volně 

také přes hranice šířit myšlenky, články, studie a jiná díla. Je načase skoncovat 

s neblahou praxí, že se všemi způsoby omezuje možnost získávat nezkreslené 

informace a myšlenky o křesťanství a jiných náboženstvích. Je nesprávné, když 

se  rozšiřování  náboženské  a  jiné  literatury,  ba  dokonce  Bible,  považuje  za 

takřka trestný čin a protistátní akt (např. bezmyšlenkový zákaz čtení Písma ve 

věznicích).

(Překlad  Bible  do moderní  češtiny,  na němž v ekumenické součinnosti 

pracují vědci několika křesťanských církví a který je velkým darem křesťanů
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české kultuře, se stává v důsledku ústrků úředních míst pro širší čtenářskou 

obec zatím takřka nedostupným).

Zvláštní  problém  představuje  stav  náboženské  výchovy  a  vzdělání 

mládeže. Existující praxi je třeba uvést v soulad s principy, které obsahují oba 

mezinárodní pakty i „Úmluva o boji proti diskriminaci ve vzdělání“. Vzdělání 

má  být  přístupné  všem bez  jakékoliv  diskriminace  (rozlišování).  Rozhodují 

pouze  schopnosti  a  nadání  uchazečů.  Podle  obou  paktů  (článek  13  MP1 a 

článek  18  MP2)  státy  se  zavazují  respektovat  svobodu  rodičů  a  poručníků 

zajistit náboženskou a morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení. 

Je na státě, pokud se tato výchova děje zčásti ve škole, aby zajistil skutečný 

výkon tohoto práva tím, že odstraní jakékoliv překážky, např. nátlak na rodiče 

ze  strany  školy  aj.  orgánů,  aby  děti  na  náboženskou  výuku  neposílali,  že 

ochrání děti a mládež před zesměšňováním víry jejich či rodičů a nepřipustí, 

aby se pro své přesvědčení ocitly v nevýhodě vůči ostatním. Náboženská výuka 

v  církevním  prostředí  a  v  rodinách  má  probíhat  podle  zvyklostí  v  těchto 

pospolitostech a leží na odpovědnosti církevních činitelů, resp. rodičů. Neplatí 

též pro ni žádná věková hranice.

Naše Ústava a oba MP (článek 28 resp. článek 21 MP1 a článek MP2) 

vyhlašují  svobodu  pokojného  shromažďování  a  svobodu  sdružovací.  Tyto 

svobody  vyhlašují  právo  občanů  sdružovat  se  s  jinými  a  vytvářet  různé 

organizace k uskutečňování této svobody, shromažďovat se s ostatními nejen 

ve vyhrazených místnostech,  nýbrž i  na veřejných prostranstvích,  v  přírodě 

apod. Prakticky jde u státem uznaných církví a náboženských společností  o 

právo svobodně konat sjezdy a shromáždění všeho druhu v církevních a jiných 

budovách a na nich hovořit  otevřeně o společném zájmu, uplatnit  právo na 

svobodu výměny myšlenek, a tím posilovat společenství. K tomu slouží dále 

speciální kurzy a exercicie věřících, konference duchovních a laiků, sjezdy a 

setkání  mládeže,  pracovní  brigády,  rekreační  a  studijní  zájezdy  a  pobyty. 

Důležité  místo  mají  v  této  souvislosti  různé  církevní  organizace,  spolky 

společenství a bohaté ekumenické styky jednotlivých církví. To platí ve stejné 

míře o řeholních společenstvích, jež patří po tisíciletí všude na světě k základní 

součásti římskokatolické církve. K právu shromažďovacímu a sdružovacímu 

151



nerozlučně patří  možnost církví  a náboženských společenství setkávat  se se 

sesterskými  pospolitostmi  v  zahraničí.  Jde  o  výměnu  studentů  a  učitelů 

bohosloveckých fakult,  přátelské a studijní  styky jednotlivců a představitelů 

církví  na nejrůznějších úrovních.  Živé  kontakty křesťanů přes  hranice  zemí 

států, vzájemně plodné ovlivňování různých tradic a hnutí se pozitivně promítá 

do života celé společnosti.  Jejich existenci výslovně předpokládá Závěrečný 

akt helsinské konference v kapitole o spolupráci v náboženských otázkách.

Nikoli na posledním místě stojí otázka postavení duchovních jednotlivých 

církví  ve  společnosti  a  jejich  pracovněprávní  poměry.  Je  třeba  důsledně 

uplatňovat zásadu, kterou vyhlašuje zákon č. 218/1949 Sb., že duchovní jsou 

zaměstnanci církve a z jejího pověření konají své poslání. K nápravě přispěje, 

budou-li duchovní moci vykonávat své poslání bez necitlivých zásahů státní 

správy,  která  často  sahá  k  bezdůvodnému  odnímání  souhlasu  k  výkonu 

duchovenské činnosti. Protože v oblasti pracovněprávní dosud platné zákonné 

normy  z  roku  1949  jsou  nedostatečné,  je  třeba  především  i  na  duchovní 

aplikovat Zákoník práce, který v §268 takovou aplikaci výslovně přikazuje.

Necitlivých zásahů je nutno se vyvarovat i při řízení a přijetí na teologické 

fakulty.  Zde  by  měla  být  vůdčí  zásada  potřeba  církví,  zájem  o  osobní 

předpoklady uchazečů o studium.

Tento dokument je uveden mottem velké osobnosti  našich kulturních a 

duchovních dějin.  V jeho duchu patří  všechny svobody nedílně k ostatním, 

které  mají  podstatný  význam  pro  osobní  život  každého  člověka  a  celé 

společnosti. Bylo by tragické, kdyby někdo nezadatelné svobody a lidská práva 

považovala  za  něco,  co  lze  účelově  podřizovat  politickým či  ideologickým 

cílům. Zůstává naším přesvědčením i nadějí, že společenské zřízení u nás má 

předpoklady k tomu, aby tato lidská práva a svobody byly nejen uznávány, 

nýbrž  prostřednictvím občanské  iniciativy,  v  atmosféře  důvěry a  spolupráce 

všech uskutečňovány. 

prof.dr. Jiří Hájek, DrSc,

mluvčí Charty 77
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Zdroj: ÚSD AV ČR, f. Federální ministerstvo vnitra, materiál o Chartě. 

Karton 2. Charta 77- strojopis, prvopis s vlastnoručními podpisy mluvčích.
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Dopis prezidentu republiky Gustavu Husákovi o perzekuční akci  

policie proti příslušníkům řádu františkánů. (Dokument č. 12/83)  

z 3. května 1983 447 448

Pane prezidente,

jedna z nejrozsáhlejších akcí Státní  bezpečnosti  za posledních 20 let  je 

motivem toho, že se k Vám obracíme s následujícími fakty.

Ve  dnech  27.  -29.  3.  1983  došlo  k  zásahům proti  františkánům,  které 

postihly asi 250 osob. V soukromých bytech, v domech a na farách, kde žijí 

členové  františkánského  řádu  nebo  jejich  přátelé,  byly  provedeny domovní 

prohlídky. Byly při nich odebrány náboženské knihy a písemnost, psací stroje, 

peníze,  bohoslužebné  předměty  jako  kalichy,  pateny,  roucha.  Usnesení  o 

domovní prohlídce byla zdůvodněna trestním stíháním ve věci trestného činu 

§178 trestního zákona (maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými 

společnostmi). Všichni obyvatelé žijící v těchto domech a bytech byli postupně 

odváženi k výslechům, někteří byli zadrženi na 48 hodin. Do vazby bylo vzato 

17 osob: P. F. I. Kubíček, P. J. A. Moc, P.V.A. Zlámal, P.J.J. Mazanec, P.F.M. 

Pometlo, ing. J. Tůma, I. Rýper, J. Jáchym, ing. J. Brázda, St. Mihalusová, A. 

Holičková, O. Iváková, M. Červená, A. Šmíd, P. Rúčka, ing A. Glabashia.

Tento tvrdý zásah výrazně ilustruje skutečný poměr státních orgánů vůči 

řeholním společnostem. Právní podklad řeholního způsobu života státní orgány 

popřít  nemohou.  O  řeholnících  mluví  dosud  platné,  i  když  přežilé  právní 

normy. Zákon č. 218/49 Sb., §10, odst.  2 mluví o komunitách, jakož i §11, 

odst.  2  stejného  zákona.  Vládní  nařízení  č.  219/49  Sb.,  §2,  odst.  1  říká: 

„Duchovní působící v duchovní správě jest světský nebo řeholní duchovní…“ 

§11, odst. 1 téhož vládního nařízení mluví o opatech, §16, odst. 1: „Jakoukoli 

duchovenskou  činnost  mohou  vykonávat  světští  i  řeholní  duchovní  jen  ses 

státním souhlasem.“ Po dobu platnosti zákona č. 218/49 Sb. a vládního nařízení 

447 CÍSAŘOVSKÁ, Blanka; PREČAN, Vilém. Charta 77. Dokumenty 1977– 1989. sv. 1  
(1977– 1983). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. s. 503-504. 

448 V edici dokumentů Charty 77 není uvedeno, kde se nachází originál tohoto dokumentu. 
Autoři edici čerpají z INFOCH, 1983, roč 6, č. 4 s 2-4. 
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č. 219/49 Sb. byly řeholní osoby vystaveny tvrdý perzekucím. 13. a 27. dubna 

1950  byly  zlikvidovány  všechny  mužské  a  ženské  kláštery  v  celé  zemi, 

řeholníci  a řeholnice násilně koncentrováni v pracovních táborech s  krutým 

vězeňským režimem. Představení a aktivnější členové byli v mnoha případech 

odsouzeni  k  vysokým  trestům  odnětí  svobody  až  na  25  let.  Někteří  byli 

propuštěni až v roce 1968.

V roce  1968 mužské  i  ženské  řeholní  společnosti  vytvořily Sekretariát 

řeholnících  společností,  který  usiloval  o  legální  záruky  řádného  řeholního 

života. Výsledkem jejich úsilí bylo prohlášení Generální prokuratury čj. III/2 

Cd 2060/68  –  14 ze dne 29.11. 1968: „ Řády a kongregace, které existovaly 

před  vydáním zákona  218/1949  Sb.,  o  hospodářském zabezpečení  církví  a 

náboženských společností, nebyly zrušeny tímto, ani jiným zákonem, existují 

právně dále a není překážky, aby v mezích platného právního řádu řádový život 

obnovily anebo v něm pokračovaly.“

Těmto snahám učinila  konec normalizace s  následovnou,  i  když oproti 

padesátým létům nesrovnatelně mírnější, ale neustálou perzekucí, zahrnující i 

věznění aktivních členů, např. to byli P.V. Gajzler, P.L. Fišer, P.J.J. Bárta, P.F. 

Trojan, P. J. D. Muka, O. F. Lízna, P. O. Formánek, G. Rompf a jiní. Řeholníci 

nesmějí  a  nadále  žít  v  komunitách  a  kněžím z  jejich  řad,  kteří  mají  státní 

souhlas k výkonu duchovenské činnosti, je zakazováno nosit řeholní šat. Mnozí 

z nich jsou překládáni do odlehlých farností jen proto, že patří k řeholi. Dorost 

přijímat  nesmějí.  Řeholnice  sice  smějí  žít  v  komunitách,  především  v 

charitních domech pro důchodkyně, podléhají však přísné kontrole a dohledu 

správce, kterého jmenuje příslušný okresní národní výbor. Řeholnice mu musí 

hlásit  každou  návštěvu,  opuštění  domu  a  musí  mu  předkládat  přehled  o 

finančním hospodaření.  Správcové zasahují i  do vnitřního režimu komunity. 

Bez jejich předběžného souhlasu nesmí být  vyvíjena žádná iniciativa.  Řády 

nesmějí  přijímat  dorost.  Řeholní  sestry,  které  vstoupily  do  řehole  v  letech 

1968-1969, nemohou v mnohých případech sdílet společný život s komunitou a 

musí pracovat mimo ni. V poslední době jsou vytlačovány i z domů pro těžce 

mentálně postižené i z domovů důchodců přesto, že se osvědčují jako vzorné 

pracovnice s citlivým a nezištným přístupem k pacientům, kteří jejich služby 
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vysoce oceňují. Absurdní strach z ideového působení na postižené převládá nad 

reálným  posouzením  a  zhodnocením  jejich  práce.  Řeholnice  si  nesmějí 

zvyšovat  odbornou kvalifikaci  na  středních,  příp.  vysokých školách,  i  když 

proto splňují všechny podmínky. Rovněž cestovat do zahraničí je pro ně téměř 

vyloučeno.

Již dlouhá desetiletí je v naší zemi patrné úsilí oklešťovat náboženskou 

svobodu tak, aby z ní zbyla pouhá svoboda svědomí kultu - možnost účasti na 

obřadech. Prohlašovat svobodu kultu za svobodu náboženství je však absurdní, 

protože svobodné vyznání víry nelze oddělit od možnosti vytvářet společenství 

– a to i taková, která mají specifická ideová zaměření a společné zájmy. Vzdát 

se možnosti vytvářet společenství,  znamená rozptýlit společnost do pouhého 

shluku jedinců vyznačujících se určitou duševní potřebou, která dojde svého 

uspokojení  vykonáním  určitých  obřadů  – úkonů  na  vyhrazeném  místě  ve 

vyhrazeném  čase.  Řehole  nepředstavují  žádnou  výlučnou,  od  ostatních 

oddělenou  část.  Smyslem jejich  existence  není  být  vzorem a  průkopníkem 

bezvýhradného oddání se určitému druhu služby. V žádném případě nejde o 

odvracení se od této společnosti  a od účasti  na společné práci.  Řehole jsou 

jednou z nezanedbatelných složek společnosti, která žitím svých ideálů může 

přispět  k  mravní  obrodě  společnosti  a  svou  bezvýhradnou  připraveností  k 

charitativní činnosti ulehčit leckterý neduh soudobého života.

Praktikovaný postup vůči řeholím odporuje ústavě ČSSR, která zaručuje 

náboženskou  svobodu,  Mezinárodnímu  paktu  o  občanských  a  politických 

právech,  ratifikovanému  v  ČSSR,  který  zaručuje  právo  sdružovat  se  za 

určitými zájmy podle přesvědčení a svobodnou výměnu informací. Odporuje 

též paktu a náboženské snášenlivosti schválenému Valným shromážděním OSN 

v roce 1981.

Akce namířené k narušováními dokonce zničení řeholního způsobu života 

jsou  v  rozporu  s  platnými  normami  československého právního  řádu.  §259 

trestního  zákona  říká:  „Kdo  v  úmyslu  zničit  úplně  nebo  částečně  některou 

národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu uvede příslušník takové 

skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo 
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částečné fyzické zničení, bude potrestán odnětím svobody na 12 – 15 let nebo 

trestem smrti.“  §236 trestního  zákona  říká:  „Kdo násilím,  pohrůžkou násilí 

nebo pohrůžkou jiné těžké újmy a nutí jiné účasti na náboženském úkonu, b) 

zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti,  c) jinému v užívání svobody 

jinak brání, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným 

opatřením.“

K tomu ještě podotýkáme, že akce proti františkánům, ačkoliv je rozsahem 

největší v posledních letech, není jedinou. Na podzim roku 1981 uskutečnila 

Státní bezpečnost podobnou akci proti řeholnímu společenství dominikánů v 

Kadani a v Moravci.

Za několik týdnů bude náš stát v Praze vítat delegáty z celého světa na 

Shromáždění za mír a život proti jaderné válce. Stát, který nedokáže žít v míru 

se svými občany, popírá globální mírové úmysly. K přesvědčivosti, že otázka 

míru není pouhou ideologickou proklamací a propagandou, přispěje nemalou 

měrou  i  revize  celkového  postoje  československých  státních  orgánů  vůči 

řeholím, propuštění a zastavení trestního stíhání zatčených řeholníků. Takový 

krok by mohl vážnosti Československa jenom prospět. 

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová

mluvčí Charty 77 

Václav Malý, člen kolektivu mluvčích Charty 77
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