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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou vydávání církevního periodického tisku a 

jeho regulací ze strany státních institucí a stranických orgánů v období let 1956 aţ 1989. 

Úvodní část mapuje v obecné rovině politiku Komunistické strany Československa 

v oblasti sdělovacích prostředků a je rozčleněna do tří časových období: po druhé 

světové válce, po únoru 1948 a po srpnu 1968. Pro pochopení situace církví a praxe 

jejich nakladatelské činnosti je nezbytné zasazení do celkového kontextu pojetí církve a 

náboţenství z pohledu KSČ, proto druhá část předkládá stručný nástin její církevní 

politiky. Třetí část se týká obecných skutečností spojených s vydáváním periodického 

tisku, se zaměřením na tisk církevní, a mechanismu jeho omezování a kontroly ze strany 

Ústředního církevního nakladatelství a Sekretariátu pro věci církevní. Poslední a 

stěţejní část práce je zaměřena na tisk Českobratrské církve evangelické, kde je 

v jednotlivých podkapitolách podrobně rozebrána a popsána problematika vydávání 

konkrétních evangelických časopisů – Kostnických jisker, Českého bratra a Bratrstva. 

Práce vychází především z primárních pramenů, které pocházejí z větší části 

z Národního archivu a částečně z archivu Českobratrské církve evangelické. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This thesis is concerned with the issue of the publication of church newspapers and 

magazines and the regulation thereof by state institutions and organs of the Communist 

Party of Czechoslovakia in the period 1956-1989. The first chapter gives a general 

overview of the policy of the Communist Party of Czechoslovakia in the field of mass 

media and is divided into three parts: after the Second World War, after the communist 

putsch in February 1948 and after the invasion by armies of the Soviet Block in August 

1968. To better understand the situation of the church in that period of time it was 

necessary to include a chapter that outlines the general context of the way in which the 

Communist Party perceived and understood the church and religion as such, and 

therefore the second chapter offers a short introduction to the ‘church policy’ of the 

Communist Party. The third chapter monitors general facts related to the publishing 

business of the time, with special reference to the church newspaper and its control and 

restriction by the Central Church Publisher and Secretariat for Church Affairs of the 

Ministry of Culture. The fourth and main part of this study focuses on the newspaper 

and magazines of the Czech Brethren Church, with each subsection containing a 

detailed description of the publishing process of concrete church periodicals – 

Kostnické jiskry, Český bratr and Bratrstvo (a youth magazine). The study is mostly 

based on primary sources found in the National Archive and in the archive of the Czech 

Brethren Church.  
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2 

 

Úvod 
 

Cílem této práce bylo zmapovat způsob fungování církevního tisku v rozmezí let 

1956 aţ 1989. Problematika vydávání periodického tisku a jeho regulace ze strany 

státních institucí a stranických orgánů byla předmětem několika málo publikací a 

odborných článků, popisujících v obecné rovině tehdejší systém kontroly mediálních 

výstupů. Církevní noviny a časopisy však měly svá výrazná specifika, která se 

odrazila i ve způsobu, jakým státní správa přistupovala k jejich ovlivňování a 

usměrňování. Jde o kapitolu církevních dějin dosud v odborné literatuře 

nezdokumentovanou, kterouţto mezeru chce tato studie doplnit.    

První část práce mapuje politiku Komunistické strany Československa (KSČ) 

v oblasti sdělovacích prostředků a je rozčleněna do tří časových období: po druhé 

světové válce, po únoru 1948 a po srpnu 1968. Pro pochopení situace církví a praxe 

jejich nakladatelské činnosti je nezbytné zasazení do celkového kontextu pojetí 

církve a náboţenství z pohledu KSČ, proto druhá část předkládá stručný nástin její 

církevní politiky. Třetí část se týká obecných skutečností spojených s vydáváním 

periodického tisku, se zaměřením na tisk církevní, a mechanismu jeho omezování a 

kontroly ze strany státních orgánů. Poslední a stěţejní část práce je zaměřena na tisk 

Českobratrské církve evangelické (ČCE), kde je v jednotlivých podkapitolách 

podrobně rozebrána a popsána problematika vydávání konkrétních evangelických 

časopisů – Kostnických jisker, Českého bratra a Bratrstva, jedna podkapitola je pak 

věnována Ekumenickému bulletinu. 

Při zpracovávání tohoto tématu jsem naráţela na obtíţe spojené s neúplnou a 

značně neuspořádanou pozůstalostí jednotlivých redakcí. V případě výše 

zmiňovaných časopisů se v církevních archivech dochovalo velice málo relevantních 

dokumentů. Archiv redakce Českého bratra, který se nachází v archivu 

Českobratrské církve evangelické, se zachoval v torzovité podobě, přičemţ padesátá 

léta jsou v něm zastoupena nejméně. Archiv Kostnických jisker v podstatě 

neexistuje, nicméně  archivní fondy synodní rady ČCE obsahují korespondenci mezi 

Ústředním výborem Kostnické jednoty a synodní radou, týkající se Kostnických 

jisker, ze které bylo moţné zrekonstruovat důleţité aspekty vycházení daného 

periodika. Podklady k vydávání časopisu Bratrstvo se v archivu ČCE nenašly, je 
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moţné, ţe doposud leţí uschované na některé z evangelických far, o tom však 

pracovníci archivu nemají povědomí.  

Z tohoto důvodu jsem byla z velké části odkázána na materiály tehdejších 

státních orgánů, které vycházení církevních časopisů ovlivňovaly. Jedná se 

především o archiválie Státního úřadu pro věci církevní, Sekretariátu pro věci 

církevní Ministerstva kultury ČSR, Ústředního akčního výboru Národní fronty, 

Úřadu předsedy vlády, Ústředního výboru Komunistické strany Československa, 

organizačního sekretariátu Komunistické strany Československa, tiskového odboru 

ministerstva informací – pozdějšího ministerstva informací a osvěty – a svazky 

ministerstva vnitra, pod které spadala od roku 1953 Hlavní správa tiskového dohledu. 

Významné materiály, týkající se zákazů a rušení nekatolických církevních tiskovin 

po roce 1948, se ovšem nedochovaly, jelikoţ archiv ministerstva informací a osvěty 

existuje v značně neúplné podobě, většina dokumentů byla buď ztracena, nebo 

skartována.  

Fond Sekretariátu pro věci církevní, který má na starost 4. oddělení Národního 

archivu (Oddělení fondů státní správy 1945 – 1992), je stále ve fázi zpracovávání a 

není tedy vyloučeno, ţe v budoucnu bude moţno dohledat více podrobností 

týkajících se evangelických tiskovin. Momentálně je tento fond rozloţen do více neţ 

200 krabic a katalogizace je velice zběţná. Finanční stránka vydávání církevních 

periodik zůstává i nadále obestřena rouškou tajemství, jelikoţ fondy ministerstva 

kultury jsou zpřístupněny pouze do roku 1956, a bude tedy úkolem budoucích studií 

osvětlit i tuto část vydavatelské činnosti církví.  

Problematika vydávání církevního tisku a jeho regulace ze strany státních orgánů 

totalitního Československa byla aţ do vzniku této práce tématem zcela 

nezpracovaným, o kterém dosud nebyla vydána ţádná odborná publikace. 

Na závěr bych chtěla poznamenat, ţe gramatické chyby v citacích a původní 

ortografie byly ponechány. Jednoduché uvozovky jsou pouţity pro citace v citacích, 

v běţném textu pak jako uvozovky významově relativizační, zejména pak distanční 

při výskytu dobových ideově zabarvených výrazů a frází. 
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1. Politika KSČ v oblasti sdělovacích prostředků – 
struktura stranického (státního) aparátu dohlížejícího 
na média a vývoj mediální legislativy 
 

1.1.  Situace v oblasti tisku před únorem 1948 

 

Vydávání novin a časopisů spadalo pod tiskový odbor ministerstva informací, 

později ministerstva informací a osvěty, které mělo na starosti veškerou agendu s tím 

spojenou, tzn. povolovalo vydávání jednotlivých tiskovin, určovalo jejich náklad, 

rozsah stran, spotřebu papíru atd. Jiţ 26. října 1945 vyšla vyhláška ministerstva 

informací o přechodném omezení ve vydávání periodických novin a časopisů z 

důvodu nedostatku papíru a „obtíţných poměrů v tiskařském průmyslu.“
1
 Od konce 

roku 1946 se situace na trhu s papírem poněkud zlepšila a velká část periodik 

obnovila svou činnost. V rámci ČCE například redakce časopisu Český bratr 

oznamuje ministerstvu informací opětovné vydávání svého měsíčníku ke dni 

1.1.1947.
2
  

Co se týče kontroly tisku, před druhou světovou válkou fungovala v 

Československu preventivní cenzura vykonávaná úředníky ministerstva vnitra. 

Prvorepublikové zákony byly prezidentem republiky a první poválečnou vládou 

obnoveny, ale politické strany neuplatnily dřívější praxi preventivní cenzury, takţe 

od května 1945 fakticky ţádná cenzura neexistovala
3
, chápeme-li cenzuru jako 

cílený, institucionalizovaný a politicky motivovaný zásah státní moci do autorského 

záměru.
4
 Po válce bylo ministerstvo informací přiděleno komunistické straně, a 

                                                 
1
 Národní archiv (NA), fond ÚPV-B, sv. 144, a.j. 251/14. „Za účelem správného a úsporného 

hospodaření s papírem v mezích stanovených kontingentů a k zamezení plýtvání tímto důleţitým 

předmětem vývozním, činí ministerstvo informací ve věci tisku tiskovin vůbec a zvláště 

jednorázových tiskovin tato opatření […]“; téţ dopis synodní rady ČCE zaslaný tiskovému odboru 

ministerstva informací (MI) ze dne 26.10.1946. In: Archiv ČCE. 
2
 Archiv Českobratrské církve evangelické (A ČCE), Dopis redakce Český bratr ze dne 28.11.1946 

ministerstvu informací. „Dne 26.10.1946 sdělila synodní rada českobratrské církve evangelické 

jako ústřední úřad státem uznané církve ministerstvu informací, ţe od 1.1.1947 hodlá obnoviti 

vydávání svého církevního oficiálního měsíčníku Český bratr. [...] Je tedy nutné, aby tento jediný 

orgán oficielní ústřední správy církevní, který vycházel po celou dobu nesvobody, vycházel i nyní, 

kdyţ administrativní, technické a výrobní potíţe pominuly.“ 
3
 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 8. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 

s. ISBN 80-85270-38-2. Zákonodárství bylo sice převzato, avšak principy přístupu k médiím byly 

stanoveny a určovány Košickým vládním programem, který vycházel z poněkud odlišných 

východisek.  
4
 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1.   
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v jeho čele stanul Václav Kopecký. „Brzy se však mezi politickými subjekty objevily 

a začaly mnoţit spory a vzájemná obviňování jako reakce na způsoby psaní 

konkurenčního tisku. [...] Stíţnosti se dostávaly do vlády a schůzí Národní fronty a 

často přecházely ve vzájemné ostré útoky.“
5
 Byl podán návrh ze strany Dr. Šrámka,

6
 

jehoţ strana (ČSL) se cítila po jednom z útoků Václava Kopeckého na své listy 

nejvíce ohroţena, na zavedení cenzury s přesně vymezenými pravidly. Předsednictvo 

vlády pověřilo ministra vnitra Václava Noska (komunistu), aby předloţil návrh na 

uplatnění dřívějších cenzurních předpisů. Ministerstvo vnitra sdělilo v lednu 1947 

předsednictvu vlády, ţe nesouhlasí se zavedením předválečného způsobu cenzury, 

potvrdilo však nutnost dohledu nad tiskem, který by vykonávaly tiskové úřady a 

tisková komise ministerstva vnitra. Tato praxe se však neujala a půtky ve vládě 

ohledně tisku pokračovaly. Komunisté koncem roku 1947 přehodnotili svůj postoj k 

tiskové cenzuře, uvědomili si, ţe je to vhodný prostředek k umlčení mnoţících se 

kritických hlasů, které se v novinách vyjadřovaly k dění na politické scéně, jimiţ 

byly například články tematizující hospodářskou tíseň vedoucí k hladu, pochybující o 

dodávkách ze SSSR, kritizující dvouletý a chystaný pětiletý plán, zlehčující úřední 

rozhodnutí vlády atd. Počátkem prosince 1947 se uskutečnila schůzka 

komunistických funkcionářů ministerstva vnitra (potaţmo Státní bezpečnosti) a 

ministerstva informací, na které zamítli zavedení cenzury v předválečné podobě, ale 

dohodli se na následujících opatřeních: 

1. v ministerstvu informací se pod osobním dohledem ministra zřídí 

kontrolní oddělení, které bude sledovat veškerý tisk z hlediska závadnosti 

a přestupky proti zákonu postoupí ministerstvu vnitra ke stíhání. 

2. Státní bezpečnost zvýší svůj zájem o závadné psaní tisku a v zjištěných 

případech podá na redaktory trestní oznámení; jestliţe dojde k porušení 

zákona velmi hrubým způsobem, časopis zabaví.
7
 

  

Kontrolní orgány měly zjišťovat závadnost tisku především v těchto bodech: a/ 

dvouletý hospodářský plán, b/ štvaní proti slovanským národům, c/ otázky 

zásobovací a vyţivovací, d/ základní linie naší vnitřní a zahraniční politiky, e/ věci 

                                                                                                                                          
vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562-565.  

5
 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 8. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 

s. ISBN 80-85270-38-2. „Hrozilo nebezpečí, ţe se vţije praxe, kdy ministr informací, do jehoţ 

resortu spadaly prostředky státní informace a propagandy a věci tiskové, bude podle vlastní 

politické úvahy zastavovat a perzekvovat tisk nekomunistických stran.“  
6
 NA, fond ÚPV-B, sv. 1162, a.j. 1423/10. Schůze vlády ze dne 27.8.1946. 

7
 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 10. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2.; taktéţ NA, fond ÚPV-B, sv. 1162, a.j. 1423. 
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obrany státu. Kontrolní odbor zahájil svou činnost 22. prosince 1947.
8
  Zmíněné 

instrukce obsahoval tajný oběţník ministerstva vnitra určený všem zemským a 

oblastním úřadovnám Státní bezpečnosti. Ministr spravedlnosti Prokop Drtina 

(národní socialista), a nejen on, poţadoval ukončení této praxe a urychlené 

vypracování zákonné normy o cenzuře.
9
 Tyto diskuze ukončil únor 1948.  

 

 

1.2. Situace v oblasti tisku po únoru 1948  

 

Po událostech ‚Vítězného února‘ mohla komunistická strana naplno uplatnit svou 

politiku, coţ znamenalo, ţe do roku 1989 byla státní kulturní politika v podstatě 

totoţná s kulturní politikou komunistické strany.
10

 Podobný postup uplatnili 

komunisté i v případě mediální politiky. Tisk přestal plnit funkci informátora, 

veřejné kritiky a kontroly moci. Na místo toho se stal veřejnou podporou vládní 

politiky, šiřitelem oficiální ideologie a součástí mechanismu na ovlivňování 

veřejného mínění: 

Komunistické instituce určovaly, co mají hromadné sdělovací prostředky 

psát a vysílat, i výklad informací poskytovaných občanům. Předsednictvo 

ÚV KSČ uţ 24. února 1948 zakázalo dovoz ‚reakčního‘ zahraničního tisku 

a samo nebo jeho instituce rozhodovalo o vzniku a zániku kaţdého 

časopisu a novin, o jejich nákladu, obsahovém zaměření a o obsazení 

vedoucích funkcí v redakci. Tisk, rozhlas a tiskovou kancelář podřídilo 

stranické cenzuře, vykonávané tiskovým odborem ÚV KSČ. Jeho poslání 

vymezil 12. března 1948 Slánský: „Hlavním úkolem tiskového odboru je 

dodávat politické direktivy všemu tisku, dirigovat nejen stranický, ale i 

mimostranický tisk druhých stran a organizací.“ Tiskový odbor dával 

obecně politické směrnice redakcím a kontroloval jejich plnění.
11

  

 

Nové komunistické vedení velice záhy zakázalo nebo jiným způsobem zlikvidovalo 

většinu tisku nekomunistických stran. Obdobná redukce proběhla i u tisku některých 

společenských organizací a institucí. 

                                                 
8
 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 10. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
9
 Ibidem, s. 12. 

10
 KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948-1950. s. 13. Praha: Nakladatelství 

Libri, 2004. 360 s. ISBN 80-7277-212-0. 
11

 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948-1953: 2. část. Zakladatelské období 

komunistického reţimu. s. 36. Praha: SPN, 1991. 146 s. ISBN 80-04-25700-3. 
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Věc: Návrh vládního usnesení pro regulaci periodického tisku. Dopisem ze 

dne 1.3.1948 navrhuje ministerstvo informací, aby vláda uloţila 

ministerstvu informací zrevidovat dosud udělená povolení k vydávání 

časopisů všeho druhu a učinit opatření,  aby periodický tisk slouţil 

napříště, jako jeden z nejdůleţitějších prostředků informace, výchovy, 

poučení a zábavy, potřebám československého lidově demokratického 

zřízení. [...] Změna naší vnitropolitické situace, vytvořená událostmi z 

druhé poloviny února t.r., si vyţaduje, aby naše veřejnost byla ve všech 

směrech vychovávána v duchu budovatelském a konstruktivním, jenţ 

odpovídá programu vlády Národní fronty. V této výchově je tisk velmi 

důleţitým nástrojem.  

 Vláda se usnáší na návrh ministra informací, opřený o jeho list z 1.3.48, 

ţe ukládá ministru informací, aby zrevidoval všechna dosud udělená 

povolení k vydávání časopisů všeho druhu na území Československé 

republiky, a učinil potřebná opatření celostátní povahy, aby periodický tisk 

slouţil napříště, jako jeden z nejdůleţitějších prostředků informace, 

výchovy, poučení a zábavy.
12

  

 

Například do konce roku 1948 zlikvidoval reţim 27 katolických časopisů v českých 

zemích a 28 na Slovensku.
13

 Bohuţel seznam zakázaných protestantských časopisů 

se nedochoval, ale víme, jaké časopisy byly ÚV KSČ povoleny. Vzhledem k finanční 

náročnosti vydávání časopisů – církevní tiskoviny nebyly státem nikdy dotovány
14

 – 

nevydávala ČCE velké mnoţství periodik, proto také jejich redukce nebyla v jejím 

případě tak dramatická jako v případě církve římsko-katolické. Podle záznamů 

uvedených v dokumentu Zprávy a podklady pro jednání organizačního sekretariátu 

ÚV KSČ o církevní politice z 21. ledna 1949 vycházelo na území Československé 

republiky celkem 133 církevních a náboţenských časopisů:  

Do 1. prosince 1948 jsme zastavili řadu časopisů katolických, např. 

Rozsévače, Neděli, Katolíka atd. K 1.12.1948 jsme zastavili časopisy 

dětské, mládeţnické a místní všem církvím bez rozdílu. K dalšímu 

omezení církevního tisku došlo začátkem ledna 1949. [....] Na rok 1949 

navrhujeme, aby byly povoleny tyto časopisy jednotlivým církvím v 

českých zemích (návrh ovšem předpokládá, ţe dojde k jednání s církví 

římskokatolickou na půdě NF). [...] 

II. Nekatolický tisk [...] 

Církvi českobratrské–evangelické povolí se: 

Úřední věstník
15

: měsíčník, náklad jako dosud. 

Evangelický tisk, slouţící téţ všem evangelickým církvím: 

1. Kostnické jiskry: týdeník v rozsahu a nákladu jako dosud. 

                                                 
12

   NA, ÚPV-B, sv. 1162, a.j. 1423. 
13

  KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 13. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
14

   Aţ na výjimky, které jsou uvedeny v kapitole 4. 
15

   Pravděpodobně je míněn Věstník synodní rady ČCE. 
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2. Křesťanská revue (red. prof. dr. Hromádka): v rozsahu a nákladu jako 

dosud. 

Malým evangelickým denominacím s počtem členů pod 10 000 jsme k 

1.1.1949 zastavili veškerý tisk a navrhujeme, aby jim nebyly povoleny 

ţádné časopisy. Ať pouţívají týdeníku Kostnické jiskry nebo Křesťanskou 

revui.
16

  

 

Cenzura se od roku 1948 stává nedílnou součástí stranického řízení hromadných 

sdělovacích prostředků, kultury a osvěty, byť ústava z roku 1948 v § 18 zaručuje 

svobodu slova a v § 21 dokonce přímo zakazuje předběţnou cenzuru.
17

 Krátce po 

únoru 1948 oznámil vítězoslavně Václav Kopecký základní změnu v oblasti kultury 

a masmédií: „Nyní máme v rukou tiskárny, papír, nakladatelství.“
18

 Dne 20. září 

1948 byla komunistickým vedením zřízena Kulturní rada ÚV KSČ
19

, která měla 

projednávat všechny zásadní otázky v oblasti ideologie a kultury, výchovy a osvěty, 

legislativní zásahy a opatření v oblasti školství, tisku, filmu, rozhlasu atd. Kulturní 

rada se těmito záleţitostmi zabývala a rozhodovala o nich pouze v obecné rovině, 

„konkrétní a kaţdodenní kontrolu a řízení zajišťovalo příslušné kulturně-propagační 

oddělení ÚV KSČ a stejná oddělení v krajích a okresech.“
20

 Řízení a kontrolu tisku 

prováděl tiskový odbor ÚV KSČ a tiskoví referenti v krajském komunistickém 

aparátu. Rudolf Slánský jasně vymezil hlavní úkol tiskového odboru – „dodávat 

politické direktivy všemu tisku, dirigovat nejen stranický tisk, ale i mimostranický 

tisk druhých stran a organizací.“
21

 

Komunistické instituce rozhodovaly o vzniku a zániku kaţdého časopisu a novin, 

o jejich nákladu, obsahovém zaměření a o obsazení vedoucích funkcí v redakcích. 

Vydavatelé tisku – nekomunistické strany a společenské organizace – jen schvalovali 

jejich rozhodnutí.
22

 Formálně, podle zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o 

Svazu československých novinářů, řídilo vydávání a rozšiřování časopisů 

                                                 
16

   NA, A ÚV KSČ, fond 02/3, svazek 4, a.j. 96. 
17

 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. 
18

 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 12. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
19

 KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953. Biografický slovník stranických a 

svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů... s. 

17. Praha: Nakladatelství Libri, 2002. 280 s. ISBN 80-7277-093-4.  
20

 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 13. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
21

 NA, fond KSČ-ÚV-02/3, sv. 1, a.j. 52. 
22

 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 13. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
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ministerstvo informací a osvěty. Podle tohoto zákona bylo posláním tisku 

„napomáhat budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za mír a 

spolupracovat na jeho výchově k socialismu.“
23

 Veškerá odpovědnost za vedení 

časopisu od vydání tohoto zákona přechází z dosud odpovědného zástupce listu na 

osobu pověřenou vedením redakce.
24

 V lednu 1951 vydalo ministerstvo informací a 

osvěty vyhlášku, ve které stanovuje podmínky, které musí osoba pověřená vedením 

redakce splňovat.   

Za obsah časopisu odpovídá jeho šéfredaktor nebo osoba pověřená 

vedením redakce. Šéfredaktorem nebo osobou pověřenou vedením redakce 

můţe být jen československý občan, který má trvalé bydliště v 

Československu a který po stránce politické, odborné a mravní 

způsobilosti zaručuje řízení časopisu v duchu lidově demokratickém a 

podle schváleného programu ministerstva informací a osvěty; v dohodě s 

ministerstvem národní bezpečnosti můţe však uděliti souhlas k tomu, aby 

vedením redakce byla pověřena osoba, která není československým 

občanem.
25

 

 

Reţim činil šéfredaktory novin, časopisů a státní tiskové kanceláře zodpovědnými za 

ideově politický obsah tisku, za přísné dodrţování stranické linie a směrnic; v 

případě nejistoty či pochybností byli šéfredaktoři povinni vyţádat si stanovisko 

tiskového odboru ÚV KSČ a jím se řídit.
26

 Velkou pozornost věnoval hned od 

samého počátku tiskový odbor tiskovým chybám, kterým byl přikládán politický 

význam. Obvykle byly označovány za úmyslné činy a provokace nepřátel reţimu, 

coţ mělo v mnohých případech nedozírné následky pro jednotlivé redakce a 

redaktory. Na jednáních sekretariátu ÚV KSČ i předsednictva vlády se často 

připomínalo, ţe je třeba důrazně zabránit všem provokacím v tisku.
27

 Běţně se 

stávalo, ţe redakce či zaměstnanci tiskárny byli vyšetřováni kvůli překlepům a 

                                                 
23

 Zákon č. 184/1950 Sb., § 1 odst. 1. 
24

 Ibidem. § 7. 
25

  Vyhláška ministerstva informací a osvěty ze dne 30.12.1951. Úřední list I, č. 39/1951. s. 55. 

Vydáno 16.1.1952. 
26

 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 14. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
27

 NA, fond KSČ-ÚV-100/1, sv. 197, a.j. 1236. Oběţník vedoucím tajemníkům KV KSČ ze dne 

24.11.1950. „V poslední době jsme svědky častého opakování chyb v tisku a uveřejňování 

provokativních obrázků a fotografií. […] Ţádáme Vás proto, abyste zařídili: […] b/ aby ve všech 

časopisech, které ve Vašem kraji vycházejí, byl touto revisní funkcí pověřen jeden soudruh. […] d/ 

aby ve všech tiskárnách byla urychleně provedena důkladná prověrka všech zaměstnanců (tiskařů, 

sazečů, korektorů, štočkářů atd.) a aby byly nespolehlivé ţivly ihned propuštěny a zařazeny do 

jiného výrobního odvětví. e/ O všech závadách v tisku a rozhlasu nám podávejte zprávu. Jednejte 

rychle a rozhodně, aby škůdcovská činnost nepřítele v tisku a rozhlase byla zneškodněna.“ 
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tiskovým chybám vzniklým v průběhu tisku.
28

 Aţ do začátku roku 1953 byl tisk 

kontrolován stranou, od dubna 1953 přechází kontrola na státní instituce.  

Dne 22. dubna 1953 byl vládním usnesením č. 17/1953 zřízen Úřad státního 

tiskového dohledu – úřad cenzurní, který po roce přešel pod správu ministerstva 

vnitra jako Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD). Stěţejním důvodem pro 

zřízení HSTD byla rostoucí ‚neposlušnost‘  v řadách redaktorů a tím pádem i nutnost 

častějších zásahů, coţ bylo nad síly stranického aparátu. Tak vznikla oficiální 

cenzura a HSTD se stala její hlavní, vrcholnou i výkonnou institucí. Teprve roku 

1966 přijal parlament zákon č. 81/1966, o Ústřední publikační správě, která 

vystřídala dosavadní HSTD. Po celých 13 let byla tedy Hlavní správa tiskového 

dohledu ‚nezákonnou institucí‘, o jejíţ činnosti se vědělo, ale nebyla ustavena 

zákonem. Vláda ji vedla jako svůj neveřejný orgán. Zřízení cenzury předcházelo 

několik vládních usnesení iniciovaných ÚV KSČ. Většinou šlo – na rozdíl od veřejně 

publikovaných zákonů a vládních nařízení – o neveřejná rozhodnutí označovaná jako 

usnesení. Například 15. července 1952 přijala vláda v tajné části své 200. schůze 

usnesení „o opatřeních ke zvýšení ochrany státního tajemství“, které bylo 4. března 

1953 doplněno usnesením „o skutečnostech tvořících státní tajemství“.
29

  

Kartotéka údajů a skutečností tvořících státní a další tajemství byla 

sestavována a doplňována podle návrhů 34 resortů a ústředních úřadů a 

měla v podstatě konkrétní podobu. Vedením této kartotéky se zabývalo 

tzv. oddělení pro zvláštní úkoly HSTD. K jeho dalším povinnostem patřila 

(samozřejmě v rozporu s ústavou) kontrola materiálů vydávaných 

Národním shromáţděním, Kanceláří prezidenta republiky a Úřadem 

předsednictva vlády. Zvláštní oddělení rovněţ vypracovávalo „pokyny ve 

věcech obecného zájmu“. [...] Rok 1955 byl rokem dotvoření cenzury. 

Proto vedoucí HSTD podepisoval a vydával velké mnoţství různých 

tajných seznamů „utajovaných skutečností“ v jednotlivých oborech. 

Zajímavé jsou utajované skutečnosti ve školství, vydané 12. července 

1955: „Nelze zveřejnit data a počty ţáků, rozdělená podle věkových 

skupin... souhrnné početní přehledy ţáků podle tříd celostátně i za 

jednotlivé kraje... směrná čísla absolventů jedenáctiletých středních škol 

pro vysoké školy... počet lůţek v internátech, dětských domovech, počet 

                                                 
28

 NA, fond KSČ-ÚV-100/1, sv. 196, a.j. 1229. Zpráva o činnosti tiskového odboru v týdnu od 21.XI. 

– 26.XI.1949. „Došlo k chybám v tisku ‚Práce‘ ze dne 24.XI. a to v důleţitých dokumentech. 

V telegramu soudruha Stalina soudruhu Zápotockému je citován telegram takto: Děkuji co 

neupřímněji /místo nejupřímněji/. V karlovarské mutaci (24.XI.) se v článku o stranickém školení 

v karlovarské Tesle objevilo slovo ‚mučitel‘ namísto ‚učitel‘. Ve včerejší zprávě vlády /23.XI./ o 

rodinném právu se objevila věta: Všeobecná tendence k ochraně manţelství…. se ztrácí /místo se 

zračí/, čímţ nabývá věta opačného smyslu. Vyšetření těchto podezřelých chyb, zvláště v telegramu 

soudruha Stalina, předalo vedení redakce ‚Práce‘ státní bezpečnosti. S naší strany bylo poukázáno 

i na nedostatečnou kontrolu materiálu se strany redakce a doporučeno, aby redakce zajistila 

zkontrolování všeho materiálu neţ jde do rotačky.“ 
29

 NA, fond ÚPV, rok 1952 – 1953.  
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učeben a plochy učeben ve školách, a to v krajích Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Plzeň a České Budějovice.“ [...] Kaţdý resort byl povinen 

stanovit, co je u něj tajné. Šlo o důleţitost a zároveň prestiţ utajování.
30

 

 

Oficiálně měla správa tiskového dohledu vymezeno dvojí poslání: ochranu státního 

tajemství a tzv. ochranu obecného zájmu, tj. politické záleţitosti. Vymezení termínu 

‚obecný zájem‘ bylo od zahájení cenzury zcela vágní. „Pro výklad pojmu ‚obecný 

zájem‘ byla od samého počátku dána zásada, ţe nelze připustit rozšiřování věcí, 

údajů a zpráv a případně i skrytých útoků, které škodí našemu státu a naší straně.“
31

 

Na okraj je nutno zmínit, ţe zaměstnanci HSTD, kterých podle hlášení z 5. ledna 

1955 bylo 95, byli povětšinou dělnického původu, takţe se asi po roce objevuje 

v hlášení zpráva o výskytu svérázných výkladů pojmu ‚obecný zájem‘ s návrhem, ţe 

je nutné provést četné kádrové změny. Původním povoláním bylo mezi 54 

plnomocníky HSTD (40 muţů a 14 ţen) 7 pomocných dělníků, 11 obchodních 

příručích, 5 typografů, 2 švadleny, 2 holiči, 1 modistka, 1 číšník atd.  

Cenzurní úřad měl od svého vzniku zvláštní postavení, jako státní instituce byl 

součástí ministerstva vnitra a jemu také organizačně a administrativně podléhal, 

zároveň však jako politická instituce tvořil ‚přidruţené pracoviště‘ komunistické 

strany, konkrétně příslušného ideologického oddělení.
32

 Povinností šéfredaktorů 

tisku, rozhlasu, televize, nakladatelství a provozovatelů kulturních pořadů bylo 

předkládat cenzurnímu orgánu včas materiály, které měly být zveřejněny a 

rozšiřovány. 

Cenzor pozastavil zveřejnění článků, publikací, pasáţe textů divadelních a 

jiných kulturních a zábavních představení v případech, jestliţe obsahovaly 

státní tajemství a hlavně pokud byly v rozporu s politickou linií a 

směrnicemi komunistické strany. Svá rozhodnutí oznamoval 

šéfredaktorovi, pořadateli, někdy i provozovateli pořadu. Ti byli povinni 

cenzurní rozhodnutí respektovat; pokud šlo o státní tajemství, tak 

                                                 
30

 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 44. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. 
31

 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 20. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2. „Pozornost pracovníků tiskového dohledu byla v uplynulých 

obdobích zaměřována zvláštními pokyny ministra vnitra nebo III. oddělení ÚV KSČ tak, jak to 

vyţadovala situace. To znamená, ţe výklad pojmu ‚obecný zájem‘ záleţel především na politické 

vyspělosti, všeobecných znalostech a schopnostech jednotlivých plnomocníků TD, coţ s sebou 

neslo různé negativní rysy.“  
32

 KAPLAN, Karel, VÁCHOVÁ, Jana. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957 – 

1967, část 1. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945 – 1967. s. 5. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 295 s.  
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bezvýhradně, pokud šlo o ‚politickou linii‘, existovala moţnost dalšího 

vyjednávání.
33

  

 

Celý systém cenzury byl navíc pojištěn tím, ţe kaţdý cenzor měl své sluţební číslo, 

které bylo uváděno v tiráţích novin, knih, textech rozhlasových pořadů atd. Tiskárna 

nesměla dát do tisku ţádné noviny, časopis, či jiný materiál, který nebyl opatřen 

cenzurním razítkem. Porušení této zásady bylo trestné. Cenzoři u novin a časopisů 

kontrolovali nejprve obtahy čísla (schválené hlavním redaktorem), následně dostali 

ke kontrole signální výtisk, který opět opatřili cenzurním číslem, a schválený odeslali 

zpět do tiskárny k rozmnoţení. Cenzurní úřad zpracovával a vydával Denní zprávy 

HSTD, které informovaly o všech cenzurních zásazích provedených na území 

republiky.  

Jak jiţ bylo řečeno výše, zřízením HSTD komunistická strana delegovala do té 

doby čistě stranickou agendu kontroly médií do resortu ministerstva vnitra, čímţ 

došlo k propojení stranické a státní politiky. Je věcí historické interpretace, zda tento 

krok vnímat jako částečné oddělení stranické a státní moci
34

, či jako jejich definitivní 

propojení a faktické ztotoţnění. 

 

 

1.3. Situace v oblasti tisku po srpnu 1968 

 

V první polovině šedesátých let, po přijetí nového znění ústavy v roce 1960, došlo i 

ke změnám v mediální legislativě – byly přijaty zákony o Československé televizi (č. 

18/1964), o Československém rozhlase (č. 17/1964), o Československé tiskové 

kanceláři (č. 123/1965) a zákonem č. 81/1966 (tiskový) byla cenzurní praxe 

inkorporována do právních norem tehdejšího Československa. Paragraf 17 daného 

zákona dává vzniknout Ústřední publikační správě (ÚPS), coţ je pouze legalizovaná 

verze původní Hlavní správy tiskového dohledu, která s novým názvem, ale pod 

                                                 
33

 KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Sešity 

Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22, s. 16. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 

183 s. ISBN 80-85270-38-2.  
34

   KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1.   

vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562-565. „Zřízením specializovaného úřadu 

KSČ částečně oddělila stranickou a státní moc. Zatímco do roku 1953 realizovaly dohled nad 

médii zejména instituce komunistické strany (za spolupůsobení projevů autocenzury a podpory 

vládních nařízení o ochraně státního tajemství), zřízením specializovaného úřadu byl dohled 

delegován do působnosti státní správy.“ 
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starým vedením (předsedou jmenován Eduard Kovařík
35

), dále vykonává kontrolu 

médií - tentokrát však uţ oficiálně, opřenu o zákonná ustanovení. Významnou 

změnou při restrukturalizaci cenzurního orgánu byl jednak statut Ústřední publikační 

správy, která jiţ nepatřila pod ministerstvo vnitra, ale především moţnost vydavatele 

bránit se proti rozhodnutí ÚPS soudní cestou.
36

  

Publikační správa nesměla zakazovat zveřejnění politicky nevyhovujících 

článků, směla pouze upozorňovat na ně. V průběhu dvou let své existence 

si nevybudovala dostatečně silné postavení. Šéfredaktoři stéle častěji 

odmítali cenzurním úředníkům naslouchat a uveřejňovali materiály 

navzdory upozornění publikační správy. Závaţnější problémy se řešily na 

příslušném oddělení ÚV KSČ, kam chodili i sami autoři „projednávat“ své 

články. Proti cenzuře vystupovali zejména spisovatelé – systém citelně 

zasáhli na svém IV. sjezdu 27. – 29. června 1967.
37

 

 

Silný tlak ze strany spisovatelů, později i novinářů, a celková atmosféra ve 

společnosti vedly počátkem března 1968 k pozastavení činnosti Ústřední publikační 

správy, coţ nakonec vyústilo v úplné zrušené cenzury přijetím novely tiskového 

zákona v červnu tohoto roku
38

. Svoboda slova a tisku však neměla mít příliš 

dlouhého trvání. Přesně za dva měsíce, 26. srpna 1968, se představitelé KSČ 

v Moskvě zaručili přijmout opatření „směřující k upevnění vlády pracujících a pozic 

socialismu“ – to znamenalo především získat opět moc a kontrolu nad médii. Jiţ 30. 

srpna vydala vláda usnesení č. 292
39

, kterým zřídila Úřad pro tisk a informace, tento 

krok byl legalizován dne 13. září 1968 přijetím novely tiskového zákona.
40

 Na nově 

vzniklý úřad přešla dosavadní působnost ministerstva kultury a informací. Úvodní 

paragraf definuje smysl a hlavní náplň jeho činnosti:  

V zájmu dalšího pokojného vývoje je třeba, aby v oblasti periodického 

tisku a ostatních hromadných informačních prostředků nebyly narušovány 

důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu
41

. Zároveň je třeba 

zabezpečit všestrannou péči o rozvoj periodického tisku a ostatních 

                                                 
35

 Eduard Kovařík od roku 1962 zastával funkci předsedy HSTD. 
36

 § 17 odst. 3 zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 

prostředcích. 
37

 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1.   

vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562-565.  
38

 Zákon č. 84/1968 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, 

nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 26. června 1968. 
39

 KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968. Zřízení Úřadu pro tisk a informace jako 

sluţba moskevskému protokolu. In: MAGÁL, Slavomír – MISTRÍK, Miloš – SOLÍK, Martin 

(eds.): Masmediálna komunikácia a realita II. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava 

2009, s. 203-219.  
40

 Zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředků. Nabyl účinnosti dne 26. září 1968. 
41

 Kurzíva vlastní. 
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hromadných informačních prostředků. [...] Úkolem úřadů pro tisk a 

informace
42

 je zejména jednotně usměrňovat a kontrolovat činnost 

periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.  

 

Novela tiskového zákona opětovně zavedla předběţnou cenzuru, zintenzivnila dozor 

nad periodiky ustavením institutu tzv. zmocněnců
43

, rozšířila paletu opatření, která 

mohl ÚTI uplatnit ještě před vydáním rozhodnutí o zrušení registrace (včetně 

odejmutí oprávnění vydávat periodikum po dobu tří měsíců), a v neposlední řadě 

zavedla moţnost peněţité sankce do výše 50.000 Kčs. Narušení důležitých zájmů 

vnitřní a zahraniční politiky státu se od tohoto momentu stalo mantrou cenzurní 

mašinérie. Působení ÚTI velice výstiţně formuloval Jiří Vančura ve své knize 

vzpomínek: „Vznikl Úřad pro tisk a informace, řečený ÚTISK, který místo 

dřívějšího přímého policejního dohledu předal péči o tisk vlastním spolehlivým 

silám. [...] Československá normalizace vděčně uplatnila Marxův ironický návrh, aby 

se z cenzorů udělali šéfredaktoři.“
44

 

Tzv. konsolidace poměrů v médiích měla v letech 1968 – 1971 za následek 

odchod mnoha novinářů, kteří se výrazněji projevili během událostí praţského jara, 

zrušení velkého počtu tiskovin
45

, personální změny ve vedeních redakcí a redakčních 

radách a výrazné zpřísnění cenzurních zásahů za uţití nástrojů, které měl ÚTI nyní k 

dispozici.  

V prosinci 1980 byl zřízen zákonem č. 180/1980 Sb. Federální úřad pro tisk a 

informace, který působil jako zastřešující orgán pro Český a Slovenský úřad pro tisk 

a informace. Formálně odpovídal za svou činnost federální vládě, v praxi byl však 

řízen oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. Republikovým úřadům 

zůstal v kompetenci krajský, okresní a podnikový tisk.
46

 V dubnu 1988 byly oba 

úřady zrušeny a jejich pravomoci přešly na odbory tisku a informací republikových 

ministerstev kultury. FÚTI zanikl aţ k 31. červenci 1990, a to zákonem č. 166/1990 

Sb., který Federální shromáţdění schválilo 7. května 1990.
47

 

                                                 
42

 Na Slovensku vznikl Slovenský úřad pro tisk a informace. 
43

 Zmocněnce určil vedoucí ÚTI na společný návrh vydavatele a šéfredaktora. 
44

 VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Praţské jaro 1968. Praha: Mladá fronta, 1990. 116 s. ISBN 

80-204- 0179-2. 
45

 V letech 1968-1971 došlo ke zrušení 156 novin a časopisů.  
46

 KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. 1. 

vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562-565.  
47

 MORAVEC, Václav. Svobodný rozhlas 1990-2003. Český rozhlas. Dostupné z www: 

http://www.rozhlas.cz/_binary/01075620.pdf .  
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2. Nástin církevní politiky (situace církví po roce 1948) 
 

Církev byla po únoru 1948 vnímána jako ‚jediný váţný protivník‘ reţimu, proto bylo 

podle vedení KSČ nutné si ji podřídit, a to buď dobrovolně /dohodou/, nebo 

mocensky /bojem/. Od počátku vládní garnitura preferovala spíše postupné ovládnutí 

církevních struktur před otevřeným bojem. Jedním z důvodů byl i fakt, ţe po válce 

zaznamenalo sčítání lidu v tehdejším Československu pouze 6,5 % občanů bez 

vyznání. V únoru 1950, po dvouletém komunistickém taţení proti církvi, to bylo 

pouze 4,44 %. Z dané statistiky vyplývá, ţe z celkového počtu 12 milionů obyvatel 

se roku 1950 celých 11,5 milionu občanů hlásilo k nějakému vyznání (největší 

skupinou byli římští katolíci, kterých bylo 9 milionů). Plných „75 % komunistů 

uvádělo příslušnost k některému náboţenství a více neţ 90 % všech voličů bylo 

věřících“.
48

 Komunistická strana si tedy nemohla dovolit ţádný otevřený střet a 

volila cestu postupné izolace ‚reakčních sil‘. Dalším důvodem byla snaha 

komunistické vlády vytvořit na mezinárodní scéně zdání, ţe v Československu je 

zachovávána náboţenská svoboda, která byla zakotvena v ústavě z 9. května 1948.
49

 

Několikrát se na setkáních Ústředního akčního výboru Národní fronty či 

organizačního sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

objevovaly výtky, ţe někteří krajští a okresní činitelé KSČ – církevní tajemníci – 

nedělají ‚chytrou církevní politiku‘, zbytečně svými nevybíravými zásahy ‚štvou‘ 

věřící proti straně, místo aby systematicky pracovali na diskreditaci církevních 

činitelů v oblasti. Taktika do roku 1956 byla jasná – církve zachovat, prosadit do 

vedení církví své vlastní lidi, podporovat ‚pokrokové duchovenstvo‘, ‚reakcionáře‘ 

internovat, na členy církví ideologicky působit.
50

 Strana opakovaně zdůrazňovala, ţe 

není dobré církve poškozovat a proti nim a jejich členům veřejně vystupovat. 

Dokonce bylo členům KSČ doporučováno, aby z církví nevystupovali a tím 

                                                 
48

 KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953. s. 20. Brno: Doplněk, 

1993. 440 s. ISBN 80-85765-27-6.  
49

 NA, fond ÚAV NF, karton 32. Důvodová zpráva k zákonu o zřízení Státního úřadu pro věci 

církevní: „Lidově demokratický řád chce, aby ústavní zásady nezůstávaly jen na papíře. 

Náboţenská svoboda, rovnoprávnost vyznání i vzájemná snášenlivost byly vyhlášeny v ústavě 9. 

května 1948 proto, aby byly důsledně uvedeny v ţivot.“; Sbírka zákonů 1948. 
50

 NA, fond SÚC, sv. 1, signatura 41. Perspektiva církevní politiky a hlavní úkoly SÚC v roce 1951. 

„Pokud se nekatolických církví týče, budou vyhledávány a vychovávány v těchto církvích 

pokrokové kádry, které budou prosazovány na vedoucí místa. Positivní vedení těchto církví bude 

upevněno a bude v nich zahájena soustavná výchova ke kladnému postoji k lidové demokracii.“  
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zvyšovali počet ‚spolehlivých kádrů‘ v jejich řadách.
51

 Komunisté se snaţili všemi 

moţnými prostředky věřící přesvědčit, ţe strana si uvědomuje a uznává význam 

církví pro společnost a chce je po všech stránkách podporovat. Jako příklad uvádím 

provolání předsednictva ÚAV NF k církevní otázce, které bylo vydáno jako textový 

dvoumediánový plakát nákladem 35.000 výtisků:  

„Předsednictvo ústředního akčního výboru Národní fronty zdůrazňuje, ţe 

svoboda náboţenství a vykonávání náboţenských obřadů je jednou ze 

základních zásad našeho lidově demokratického reţimu. AV NF musí 

pečovati o to, aby náboţenská svoboda byla všude v plné míře uchována a 

aby nerušený výkon náboţenských obřadů byl zajištěn. Odsuzujeme 

samovolné zásahy do církevního školství a všechny akty, které by 

náboţenskou svobodu mohly porušovat. Takové zásahy mohou být pouze 

výsledkem neporozumění nebo dílem provokačních ţivlů, které chtějí 

náboţensky cítící občany popouzet proti lidově demokratickému řádu. AV 

NF musí takovým zásahům čelit a pokud se někde vyskytly, napravit je. 

   Se stejnou rozhodností je třeba odsoudit některé pokusy reakce o zneuţití 

některých kazatelen, kněţských úřadů i náboţenského tisku k politickým 

vystoupením proti republice, proti vládě a lidově demokratickému reţimu. 

Takovéto nedůstojné zjevy by poškodily především církve, které by je ve 

svých řadách trpěly. Pokud jde o přímo trestné činy, spadají pod pravomoc 

zákona, pokud jde o jurisdikci církví, ţádáme akční výbory, jakoţ i členy 

náboţenských obcí, aby se obraceli se svými stíţnostmi a návrhy na 

generální sekretariát ÚAV NF. 

   Se zadostiučiněním však zjišťujeme, ţe všecky takové případy jsou pouze 

ojedinělé a ţe převáţná část kněţí všech církví v rozhodujících dobách 

zaujala loyální stanovisko vůči vládě a postavila se po bok svých věřících 

proti rozvratné reakci. Vítáme skutečnost, ţe v četných akčních výborech 

jsou kněţí přímými členy a aktivními spolupracovníky. 

   Obrozená Národní fronta si poloţila na úkol semknout ke spolupráci 

všechny kladné síly národa a včleňuje do svých řad i organisace, instituce a 

činitele náboţenské nebo církevní, pokud se chtějí podílet na budování naší 

republiky. Výrazem toho je, ţe v ústředním AV NF jsou zastoupeni kněţí a 

náboţenští pracovníci církve katolické, československé, českobratrské a 

pravoslavné. Pro stálé spojení s církvemi a náboţenskými organisacemi se 

zřizuje při ÚAV NF komise pro záleţitosti církevní. 

                                                 
51

   BULÍNOVÁ, Marie, JANIŠOVÁ Milena, KAPLAN, Karel. Církevní komise ÚV KSČ 1949-

1951. Edice dokumentů. Svazek I. Církevní „šestka“ (duben 1949-březen 1950). Brno: Doplněk, 

1994. 505 s. ISBN 80-85765-34-9. Ze zápisu schůze širšího předsednictva ÚV KSČ, na níţ přijalo 

novou linii své církevní politiky, a příloha k tomuto bodu jednání ze dne 25. dubna 1949. 

„Přítomni: ss. Gottwald, Slánský, Clementis, Čepička, David, Ďuriš, Fierlinger, Frank, 

Jankovcová, John, Kliment, Kopecký, Kopřiva, Krosnář, Nosek, Smrkovský, Zápotocký. […] s. 

Nosek: Myslím, ţe asi 80 % členů strany je v církvi. Nyní nemáme zájem na vystupování z církve. 

Uţ podle toho, co církev nyní dělá, máme zprávy, ţe to má velký úspěch, ţe kostely jsou nabité. 

Lidé stojí aţ venku. Doporučuji to, co navrhuje Čepička, spustit. Důleţitá rozhodnutí třeba dělat 

v dohodě s církevní komisí Národní fronty, protoţe naši lidé v organizacích by nejraději 

postupovali příliš radikálně. Tím spíš to brzdit, neţ to pošťuchovat. Nejsme dosud ještě tak dalece 

připraveni, abychom mohli zúčtovat všeobecně.“ Na schůzi církevních tajemníků akčních výborů 

NF dne 13. dubna. 1949: „s. Čepička: Nechceme, aby akce útoku proti Vatikánu byly prováděny 

vystoupením z církve.“  
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   Obracíme se na všecky akční výbory, aby také ony v okruhu své 

působnosti navázaly spojení s církevními institucemi a činiteli, aby s nimi 

spolupracovaly při řešení budovatelských úkolů a aby pokrokové, 

demokratické činitele církevní přizvaly k činnosti do příslušných orgánů 

NF. Při krajských akčních výborech buďteţ obdobně jako v ústředí zřízeny 

komise pro záleţitosti církevní. Obracíme se na představitele a kněze všech 

církví, aby se manifestačním způsobem přihlásili k budovatelskému 

programu obrozené NF, aby podporovali úsilí vlády Klementa Gottwalda, 

která chce naplňovat myšlenky sociální spravedlnosti. Hlaste se ke 

spolupráci u akčních výborů NF. Pomáhejte uskutečňovat bratrský poměr 

mezi občany, pomáhejte tmelit jednotu lidu a národa!“
52

 

    

Vzhledem k počtu věřících hlásících se k římsko-katolické církvi, a tím pádem k 

‚dominantnímu postavení‘ katolické církve v českých zemích, jednal ÚAV NF 

především s představiteli této církve. Protestantské církve (a to pouze ty významné) 

byly k jednáním přizvány jen proto, ţe nebyla moţná dohoda mezi státem a 

římskými katolíky.
53

  

Původním cílem státní politiky byla národní katolická církev oddělená od 

Vatikánu.
54

 Vytrvalým příznivcem této koncepce byl Václav Kopecký (v letech 1948 

– 1952 člen tzv. církevní šestky
55

 ÚV KSČ), který po neúspěšných pokusech o 

dohodu mezi státem a římskokatolickou církví prosazoval myšlenku, ţe základem 

této národní církve by se mohly stát nekatolické církve,
56

 které ve svých oficiálních 

                                                 
52

 Ústřední vojenský archiv (ÚVA), fond ÚV KSČ 100/52 - Čepička, sv. 5, a.j. 34. Není uvedena 

datace. 
53

 KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953. s. 26. Brno: Doplněk, 

1993. 440 s. ISBN 80-85765-27-6. „NF rozhodla o ustavení církevních komisí ve svých krajských 

výborech a v ústředí. To však neodpovídalo původnímu Beranovu požadavku a záměru. 

Komunisté jeho námět zneužili pro své zájmy. Nevytvořili totiţ komisi ze zástupců vlády a 

katolické hierarchie, nýbrţ komisi NF, a to se zástupci všech církví.“  
54

   Ibidem, s. 37. „Představy příznivců spolupráce či souţití o této spolupráci a jejich poţadavky vůči 

církvi příznivou základnu pro dohodu nevytvářely. Gottwald, který si stále přál dohodu, je vymezil 

takto: 1. S biskupy se musí opět jednat a říci jim: „Buď budete poslouchat vládu a dostanete to a 

to, kdyţ budete poslouchat Vatikán, tak nedostanete nic.“ 2. Uvnitř kléru diferencovat, abychom 

„postavili nízký klérus proti církevním kníţatům“. 3. Perspektivně církev „neutralizovat a dostat ji 

do svých rukou tak, aby slouţila reţimu“, docílit, „aby se s Vatikánem rozešli a stali se národní 

církví ... pryč od Říma a směrem k národní církvi“.  
55

  Církevní šestka – církevní komise ustavená předsednictvem ÚV KSČ na jaře 1949, která měla za 

úkol připravit novou církevní politiku strany. Jejími členy se stali ministři a členové vedení KSČ, 

komise měla poměrně rozsáhlé pravomoci. Komise měla původně šest členů, odtud název 

„církevní šestka“. Spojení s církevní komisí ÚAV NF a jeho církevním oddělením zajišťoval 

Alexej Čepička, s aparátem ÚV KSČ Jiří Hendrych. 25.4.1949 předsednictvo ÚV KSČ jmenovalo 

její členy: JUDr. Alexej Čepička, ministr spravedlnosti; JUDr. Vladimír Clementis, ministr 

zahraničních věcí; Zdeněk Fierlinger, náměstek předsedy vlády; Jiří Hendrych, poslanec NS a 

pracovník aparátu ÚV KSČ; Václav Kopecký, ministr informací a první náměstek předsedy vlády; 

Viliam Široký, ministr zahraničních věcí (1950-1953) a náměstek předsedy vlády. Později se 

schůzí církevní šestky účastnil i prof. Zdeněk Nejedlý, ministr školství, věd a umění.  
56

 KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948 – 1953. s. 122. Brno: Doplněk, 

1993. 440 s. ISBN 80-85765-27-6. „Těm se [nekatolickým církvím] navíc nabízela moţnost z 
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prohlášeních vyjadřovaly kladný poměr k státu a podporu jeho církevní politiky. 

Tato podpora však nebyla jednoznačná a sdílená všemi členy příslušných církví.  

Ani v Českobratrské církvi evangelické  nebyl souhlas s církevní politikou státu 

jednoznačný. Hlavním reprezentantem kladného postoje k reţimu byl Josef Lukl 

Hromádka,
57

 který se spolu s náměstkem synodního seniora Dr. Viktorem Hájkem a 

tajemníkem synodní rady Bohumilem Valešem účastnil jednání o připravovaných 

církevních zákonech na Ústředním akčním výboru Národní fronty; ovšem mezi 

představiteli evangelické církve byli i četní odpůrci nekriticky kladného poměru k 

reţimu,
58

 coţ se například odrazilo v původní neochotě vedení souhlasit s církevními 

zákony a v poţadavku na odluku církve od státu.
59

 Podpora odluky byla ve sborech 

ČCE poměrně silná, o čemţ svědčí řada kladných vyjádření ze sborů zaslaných 

synodní radě ČCE. Teprve kdyţ vedení církve obdrţelo Čepičkovy záruky o 

nezasahování do vnitřní struktury církve a právu spolurozhodovat o platech 

duchovních, vyslovilo se zákony souhlas. Na zasedání předsednictva ÚAV NF dne 

                                                                                                                                          
napjatého poměru státu a katolické církve získat jisté výhody a zápas o náboţenskou svobodu 

chápaly jako politický záměr Vatikánu.“ 
57

 ÚVA, fond 100/52, sv. 9, a.j. 51. Zpráva o církevní politice pro presidium. „V ČCE se většinou 

projevovalo pasivní stanovisko k politice NF. Tato tendence vedla i k přání některých duchovních, 

aby došlo k odluce církve od státu. Naproti tomu někteří význační představitelé této církve, 

zejména prof. Hromádka, se staví otevřeně naprosto kladně k lid. dem. zřízení. Velkou 

mezinárodní pozornost a ohlas vzbudilo vystoupení prof. Hromádky na letní konferenci Světové 

rady církví v Amsterodamu, jímţ prof. Hromádka ţádal, aby světový protestantismus měl 

porozumění pro reţimy lidové demokracie a socialismu.“ 
58

 A ČCE, Záznam o poradě svolané ÚAVNF /náboţenskou komisí/ a konané ve čtvrtek 30. června 

1949 v zasedací síni ÚAVNF od 18 hod. do 22:10 hod. „Ministr [Čepička] vyslovuje názor, ţe ve 

vedení českobratrské církve evangelické nebyl jednotný postoj k našemu státu a ţe se v něm 

uplatňoval duch, jaký vládne ve Světové radě církví. Prof. Hromádka upozorňuje, ţe to byl právě 

generální sekretář Světové rady církví Visser’t Hooft, který poţádal Hromádku, aby v Amsterdamu 

mluvil proti tendencím, které by chtěly Světovou radu církví zavésti politicky do vln 

kapitalistických kruhů amerických a anglických [.....] Ke konci chtěl p. ministr věděti, co z celého 

tohoto rozhovoru vyplývá, můţe-li stát míti za to, ţe českobratrská církev evangelická se postaví k 

zákonu kladně. Obrací se proto k zástupcům církve, aby se k tomu vyjádřili. Prof. Hromádka na to 

odpovídá, ţe církev zákon přijme, kdyţ bude v důvodové zprávě k zákonu a i v prováděcím 

nařízení výslovně uvedeno, ţe tento zákon ponechává vlastní stavbu a strukturu církve nedotčenu, 

kdyţ bude opět jak v důvodové zprávě, tak v prováděcím nařízení konstatováno, ţe duchovní 

zůstávají i nadále zaměstnanci církve a kdyţ odnětí platu duchovnímu nebude se moci státi bez 

předchozího souhlasu ústředního orgánu církevního. Ke konci ještě zvláště zdůrazňuje, ţe je 

potřebí v důvodové zprávě uvésti, ţe svoboda církve se tímto zákonem neruší. Je to zvláště 

důleţité pro zahraničí, které určitě bude tento zákon napadati jako zákon proticírkevní.“  
59

 A ČCE, Záznam o poradě svolané ÚAVNF /náboţenskou komisí/ a konané ve čtvrtek 30. června 

1949 v zasedací síni ÚAVNF od 18 hod. do 22:10 hod. „B. Valeš připomíná, ţe nový zákon 

znamená velký zásah do dosavadního vývoje církve po stránce hospodářské. Církev byla po řadu 

let vychovávána k tomu, aby ‚stála na vlastních nohou,‘ aby od státu nemusila nakonec chtíti po 

stránce finanční nic. Chystali jsme se církev připraviti spíše na odluku církve od státu. Domnívali 

jsme se, ţe nový stát půjde touto cestou. Vyhovovala by nám cesta, jakou zaujal maďarský státní 

reţim pomalého odbourávání státních podpor. Bojíme se, ţe novým zákonem bude podlomena 

obětavost církve.“  
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15. července 1949 Bohumil Valeš přednesl oficiální prohlášení za Českobratrskou 

církev evangelickou, ve kterém se praví: 

„...zástupci českobratrské církve evangelické po poradě v církevní komisi 

při ÚAV NF (nekat. sekci), konané dne 30. června t.r. projevili souhlas s 

navrhovaným zákonem v důvěře ve slib a ujištění vládních činitelů, ţe v 

důvodové zprávě a zvláště v prováděcím nařízení k tomuto zákonu bude 

přihlédnuto k specifickým znakům českobratrské církve. [...] Zástupci 

církve rádi konstatovali, ţe jednání se dálo v duchu přátelském a ţe bylo 

plně respektováno, ţe církev českobratrská evangelická není jen kultovou 

organizací, nýbrţ církví, jejímţ prvým a nejváţnějším úkolem jest 

zvěstovat evangelium Jeţíše Krista. Nabyli téţ přesvědčení, ţe vláda, 

připravujíc tento zákon, byla vedena snahou po úplném zrovnoprávnění 

všech církví v našem lidově demokratickém státě. V tomto smyslu staví se 

kladně k tomuto zákonu a jménem českobratrské církve evangelické 

prohlašuji, ţe budou spolupracovati s vládou v jejím úsilí o povznesení 

mravního ţivota našeho lidu, vítajíce ţe i vláda a její vedoucí osobnosti 

jsou přesvědčeny o důleţitém mravním a společenském poslání církve a 

náboţenství v naší lidově demokratické republice.“
60

  

 

Vzhledem k tomu, ţe protestantské církve obecně nepředstavovaly koncem 

čtyřicátých let pro reţim téměř ţádné ohroţení, nebyla jim věnována taková 

pozornost jako církvi římsko-katolické, která byla povaţována za nepřítele číslo 

jedna. Pokud se s protestantskými církvemi jednalo, byly to především Církev 

československá (CČS)
61

 – v té době nejpočetnější protestantská církev s 900 000 

členy – a Českobratrská církev evangelická se 400 000 členy, která měla díky prof. 

Hromádkovi výsadní postavení. Profesor Hromádka měl velice dobré vztahy s 

představiteli státu, coţ dokazuje mnoho archivních dokumentů. CČS se ovšem velice 

záhy dostala do naprostého vlivu reţimu, kdyţ komunisté do vedení CČS dosadili své 

                                                 
60

 A ČCE, V dopise tajemníka synodní rady B. Valeše ze dne 16. července 1949 adresovaného členu 

synodní rady B. Burianovi je popsáno, jak k tomuto prohlášení došlo: „Ve čtvrtek ráno přišel 

Maťašík a dotazoval se, zda jsme pozváni ke schůzi AVNF. Odpověděl jsem, ţe pozvání nedošlo a 

myslil jsem, ţe jde o nějaké separátní jednání s reform. Slováky, jako bylo s námi. [...] Za chvíli na 

to telefonoval Dr. Hájek z Hranic, ţe mu do Brna došlo pozvání, aby v pátek odpoledne se 

zúčastnil zasedání předsednictva ÚAV NF ve věci toho zákona. Protoţe se léčí, nemůţe prý do 

Prahy jet. [...] V pátek ráno asi v 10 hod. telefonoval Dr. Hub, zda je tu náměstek Dr. Hájek. 

Odpověděl jsem, ţe nikoliv a ţe mi telefonoval atd. Spokojil se s tím a řekl, abych tedy přišel. Za 

chvíli na to telefonoval znovu, ţe prý je potřebí, abych si připravil nějaký proslov, v němţ by se 

vyjádřilo naše stanovisko k zákonu. [...] Netrvalo ani čtvrt hodiny a volal znovu, ţe všecko to 

předešlé odvolává a ţe prý je potřebí, abych svůj projev napsal (řekl mi hned několik vět, které 

tam mají být) a ţe si pro něj ve 12.45 pošle. Nebylo mi z toho příliš pěkně a nejhorší bylo, ţe jsem 

nevěděl a nemohl se s nikým poradit. [...] A tak jsem pomocí bratra Svatoně, Světlíka, Holého a L. 

Balcara sestavil projev, který je v příloze. Dosud mám obavy, zda je dobrý. Dr. Hub si pro něj 

vskutku poslal a kdyţ jsem ve 3 hod. přišel do minist. spravedlnosti, kde se zasedání konalo, uţ mi 

jej trochu seškrtal a v nové úpravě jiţ na stroji přepsaný dal. Ukázalo se, ţe jde o zasedání 

slavnostní, kde byla celá vláda a zástupci všech různých sloţek národní fronty a politických stran. 

[...] Důleţité je, ţe nám při zasedání dali zase nově upravený text zákona.“ 
61

   Roku 1971 se přejmenovala na Církev československou husitskou (ČSCH).  
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vlastní lidi.
62

 S menšími nekatolickými denominacemi se jednalo pouze jedenkrát a to 

v době, kdy jiţ bylo o církevních zákonech rozhodnuto. Vztah evangelíků k těmto 

menším církvím je dokumentován v jejich prohlášení, které se dochovalo ve zprávě 

komise pro náboţenské a církevní otázky.
63

  

Únor 1948 a s ním spojená ‚očista‘ veřejného ţivota nezasáhly bezprostředně do 

církevního ţivota, neboť na církve se nevztahovala pravomoc akčních výborů 

Národní fronty (AV NF). Vedení státu i KSČ zpočátku plně respektovaly svobodu 

náboţenského vyznání a pro vyřešení vztahu mezi státem a církvemi zvolily obdobný 

postup jako v celé Národní frontě, tj. postupnou izolaci ‚reakčních sil‘.
64

 Pro další 

postup při řešení církevní otázky byly zřízeny církevní komise akčních výborů NF 

v čele s komisí pro náboţenské a církevní otázky ÚAV NF. Komise byla ustavena 

18. března 1948 a jejím předsedou se stal ministr spravedlnosti Dr. Alexej Čepička. 

Jejím úkolem bylo řízení a usměrňování církevní politiky v krajích a okresech, 

vedení kádrového přehledu o duchovních a zpracovávání poznatků o jednotlivých 

církvích. Při všech akčních výborech NF byli ustaveni církevní referenti (tajemníci).  

Tato komise zanikla dne 19. října 1949 a veškerá působnost ve věcech církevních 

přešla na Státní úřad pro věci církevní (SÚC), jenţ byl zřízen dne 14. října 1949 

zákonem č. 217/1949 Sb.
65

 jako úřad řízený ministrem – stal se jím opět Dr. Alexej 

Čepička. Jeho úkolem bylo dbát na to, aby se církevní a náboţenský ţivot vyvíjel 

v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení. Úřad začal pracovat 

18. října 1949. Jako náměstci ministra byli navrţeni Dr. Hub (náměstek pro 

legislativu a styk se Slovenskem), Ing. Plíhal (náměstek pro referát plánovací, 

hospodářský, administrativní a pro organizaci práce úřadu v krajích) a Dr. Havelka 

(pro referáty informační, zpravodajský, osobní a kádrový). Referenti těchto tří 

náměstků tvořili sekretariát. Porady vedení úřadu měly být konány denně a měl 

                                                 
62

  NA, fond KSČ-ÚV-02/3, sv. 8, a.j. 117. Schůze organizačního sekretariátu ÚV KSČ ze dne 

20.5.1949. „Zvýšené úsilí je nutno věnovati také nekatolickým církvím, mezi nimi na prvém místě 

církvi československé. V ní máme vhodný nástroj, abychom splnili vytčený úkol. Od generální 

synody, která se konala v únoru, je vedení církve ve spolehlivých rukou.“  
63

 ÚVA, fond 100/52, sv. 5, a.j. 34. Zpráva ze schůze s nekatolickými církvemi konané dne 

16.7.1948. „Na podnět dr. Huba bylo jednáno o poměru evangelických církví, zejména 

českobratrské církve, slovenské luteránské a slovenské reformované k drobným sektám a 

denominacím. Zástupci všech těchto církví jednomyslně prohlásili, ţe s těmito denominacemi 

nepěstují ţádné styky, mnohde jejich činnost jim překáţí a ţe na nich nemají ţádného zájmu. 

/Otázka drobných denominací je s politického hlediska důleţitá proto, poněvadţ se tu jedná o 

sekty které jsou úzce organisačně spjaty se zahraničními americkými církvemi na př. adventisté, 

babtisté [sic!], mormoni atd., coţ vyţaduje politické ostraţitosti./“ 
64

   NA, fond SÚC 1949 – 1956. Inventář - Důvěrné (1058 N). s. 9. 
65

 Zákon byl přijat 14. 10. 1949 spolu se zákonem č. 218/1949 o hospodářském zabezpečení církví a 

náboţenských společností státem (tzv. církevní zákony).  
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k nim být veden protokol. Konaly se však jedenkrát nebo dvakrát týdně u ministra za 

účasti náměstků a předsedů odborů. Porady náměstků se z počátku konaly denně, 

později byly zrušeny a nahrazeny týdenními poradami kolegia. Předběţný odhad 

počtu zaměstnanců činil 100 osob, měl však být sníţen na 50–60 osob. V roce 1953 

bylo zřízeno, jako poradní orgán předsedy, kolegium, jehoţ členy byli mimo 

předsedy náměstek předsedy, přednostové odborů a přednosta sekretariátu (jako 

zapisovatel). V této době spadalo do působnosti SÚC 63 organizací – včetně 3 

bohosloveckých fakult, Ústředního církevního nakladatelství atd.  

Úřad fungoval aţ do roku 1956, kdy zanikl a jeho agendu přebralo církevní 

oddělení při ministerstvu školství a kultury, později Sekretariát pro věci církevní 

(SPVC), který měl po celou dobu své existence zásadní vliv na chod církevních 

periodik. Zánik SÚC je patrně spojen s vývojem událostí po XX. sjezdu KSSS. 

Tehdy vedení KSČ hledalo způsob, jak se vypořádat s hlasy uvnitř KSČ, které volaly 

po reformách a odklonu od stalinské dogmatické linie. Více neţ dvě stě základních 

organizací KSČ vystoupilo s poţadavkem na svolání mimořádného sjezdu strany, na 

němţ by byla stanovena nová ‚generální linie výstavby socialismu‘.
66

 Vedení KSČ se 

takového kroku obávalo a prosadilo pouze celostátní konferenci strany, které se 

účastnili vybraní členové krajských výborů – ti dosavadnímu vedení KSČ potvrdili 

mandát; obětním beránkem reţimu se však stal člen politického byra ÚV KSČ a 

ministr národní obrany Alexej Čepička, který byl v dubnu 1956 odstraněn ze všech 

státních i stranických funkcí.
67

 To znamená i z vedení Státního úřadu pro věci 

církevní.  

Rok 1956 přinesl částečné uvolnění politické situace, coţ se projevilo i větší 

odvahou církví v odporu proti církevní politice státu. Církve, mezi kterými svou 

aktivitou a otevřenou kritikou církevní politiky vynikala právě ČCE
68

, vyjadřovaly 
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  PERNES, Jiří. Československý rok 1956. K dějinám destalinizace v Československu. Soudobé 

dějiny. Ročník VII., číslo IV. 2000. Dostupné z www: <http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis- 

soudobe-dejiny/rocnik-vii/cislo-iv#pernes>.  
67

    Ibidem. 
68

    NA, fond MŠK 47I, sv. 2, a.j. 01043. Zpráva o současné církevně politické situaci v ČSR – zaslané 

ÚV KSČ. Uveden pouze rok 1957. „Zejména po XX. sjezdu KSSS nastalo patrné ochlazení 

poměru vedení ČCE ke státní správě. Církevní rada Valeš, který vede úřad synodní rady, dává 

otevřeně najevo nespokojenost s církevními zákony a hovoří o tom, ţe církev by si přála odluku od 

státu. Skutečná politická situace v této církvi se ještě jasněji projevila po maďarských událostech. 

Je vytvářeno chladné ovzduší vůči Hromádkovi, zejména po jeho výkladu o smyslu maďarských 

událostí, který byl ve velkém nákladu rozeslán v cizojazyčných překladech do zahraničí. […] 

V průběhu loňského roku a i letos se objevují a jsou veřejně pronášeny snahy, aby se malé 

evangelické církve sloučily v jednu, to znamená, aby se ČCE, jakoţto nejpočetnější a 

nejkonsolidovanější, stala jediným mluvčím evangelických věřících v Čechách a na Moravě.“ 
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od této chvíle svobodněji neţ dříve nesouhlas se zásahy státu do chodu církví a jejich 

církevních periodik.
69

 Počátkem října 1963, v návaznosti na schůzku zástupců 

synodní rady ČCE a církevního odboru MŠK, zaslala synodní rada ministerstvu 

seznam případů, ve kterých šlo z pohledu českobratrské církve „o porušování 

platného zákona, o jeho nesprávný výklad a nevhodnou aplikaci anebo jde o 

neţádoucí zjevy, které narušují dobrý vztah mezi církví a státní správou“.
70

 Dialog o 

nesprávnosti výkladu církevních zákonů a nevhodnosti zásahů státní správy do chodu 

církve vyústil v sepsání dokumentu, který zaslala v březnu 1964 synodní rada ČCE 

ministerstvu školství a kultury pod hlavičkou Návrhy synodní rady ve věci vztahů 

mezi státními orgány a českobratrskou církví evangelickou.
71

 Několikastránkový 

dokument vyjmenovává potíţe, se kterými se evangelíci potýkají v kaţdodenní praxi, 

a to od udělování/odnímání státního souhlasu duchovním, hlášení výměny kazatelů, 

schvalování oběţníků zasílaných synodní radou na sbory, přes vyučování 

náboţenství na školách aţ po rušení prostor určených k bohosluţbám v domovech 

důchodců. Mezi návrhy na změnu byla i ţádost o úpravu cenzurní praxe: 

Synodní rada očekává, ţe se podstatně změní dosavadní prakse státního 

tiskového dohledu, která dosud nerada vidí, kdyţ církevní tisk se obírá 

kulturou, literaturou a uměním z křesťanského hlediska. Při rozhovoru 

zástupců synodní rady s panem ministrem Dr. Císařem navrhl pan ministr, 

aby se brzy sešla porada redaktorů evangelických církevních časopisů se 

zástupci tiskového dohledu. [...] Tato porada by měla podrobit rozboru 

dosavadní praksi, vyměnit si vzájemně zkušenosti a odstranit přeţitky 

z minulého období.
72
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  Významní teologové ČCE postoje SR ČCE nesdíleli. Dne 24.4.1957 byla uspořádána beseda 

zástupců MŠK s profesorským sborem KEBF. In: NA, fond MŠK 47I, sv. 2. „V otevřené diskusi, 

která byla značným politickým přínosem, prohlásil docent Smolík: ‚Nyní mně bude obrozený 

marxismus opět draţší.‘ Evangelický historik Říčan: ‚Protoţe vidím, jak skutečně jde o člověka, 

nebude mi můj světový křesťanský názor bránit ve spolupráci s komunisty.‘“ Je však otázkou, do 

jaké míry šlo v daných vyjádřeních o ‚skutečné postoje‘ řečníka. Např. jméno Rudolfa Říčana bylo 

úzce spojeno s reformním proudem uvnitř církve, Novou orientací, kterou státní správa tvrdě 

potírala. 
70

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis ČCE ze dne 3.10.1963. SR si 

v jednom z bodů posteskla: „Také existující tiskový dohled zasahuje někdy nevhodně do našeho 

tisku.“ 
71

   A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis ČCE ze dne 25.3.1964. „Na ţádost 

představitelů církevního odboru ministerstva školství a kultury předkládá synodní rada svůj návrh 

na výklad zákona o hospodářském zabezpečení církví a vládního nařízení č. 221/49 a rozbor 

otázek s tím souvisejících.“  
72

   A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis ČCE ze dne 25.3.1964. „Za ČCE 

navrhujeme, aby se porada konala co nejdříve, asi do 14 dnů a vyšleme na ni člena SR, 

pověřeného věcmi vydavatelskými, Miloše Šourka, profesora F. M. Dobiáše, tajemníka Svatoně, 

Dr. Broţe a Trusinu. Měli by se jí zúčastnit téţ zástupci redakce Kostnických jisker a Křesťanské 

revue, které by k tomu vyzvalo ministerstvo školství.“  
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V bodě 13 se synodní rada ČCE opětovně
73

 vrací k poţadavku náboţenského 

vysílání Československého rozhlasu:  

Přesto, ţe synodní rada byla jiţ při ústním jednání v této věci se svým 

poţadavkem odmítnuta, předkládá znovu naléhavou otázku obnovení 

křesťanských bohosluţeb v československém rozhlasu. Jestliţe se strana a 

vláda váţně rozhodla skoncovat s diskriminací křesťanských občanů naší 

společné vlasti, nelze natrvalo odpírat statisícům věřících občanů vysílání 

bohosluţeb rozhlasem. Synodní rada soudí, ţe i tu je taková změna nutná a 

předkládá proto znovu tuto věc k úvaze. Splnění této ţádosti bylo by 

přijato s velkým uspokojením všemi křesťanskými občany našeho státu, 

bez rozdílu vyznání. Je jistě nevhodné, jestliţe občané našeho státu 

poslouchají vysílání bohosluţeb ze stanic mimo území republiky v cizím 

jazyce. Stačilo by, kdyby měsíčně aspoň jedna hodina v neděli byla 

v rozhlasu věnována vysílání evangelických bohosluţeb bez ohledu na 

konfese. Evangelické církve by se mezi sebou dohodly o určitém pořadí.
74

  

 

Ve dnech 3. a 11. prosince 1964 se na ministerstvu školství a kultury odehrála 

dvě setkání představitelů MŠK se zástupci synodní rady ČCE.
75

 Z jednání 

vyplynulo, ţe ČCE nejde o změnu dosavadních církevních zákonů, ale o jejich 

důsledné respektování a správnou aplikaci ze strany státu. V zápise z jednání, 

pořízeném zaměstnanci MŠK, se k bodům, týkajícím se tisku a vysílání 

bohosluţeb rozhlasem, uvádí:  

Otázky obsahu církevního tisku nejsou problémem mezi státem a církví, je 

třeba se snaţit o dohodu mezi redakcemi a Ústředním církevním 

nakladatelstvím. V případě, ţe nedojde mezi nimi k dohodě, bude jednání 

o sporný článek přesunuto na úroveň MŠK a Synodní rady. Ministerstvo 

školství a kultury doporučuje, aby se v církevním tisku nezasahovalo do 

diskusí a polemik vedených v jiných časopisech. Diskuse má být uzavřena 

tam, kde začala. Toto doporučení odůvodňuje ministerstvo školství a 

kultury obavami před zneuţitím církevního tisku neodpovědnými osobami. 

MŠK prohlašuje, ţe nemá námitek, aby Synodní rada pro vhodný titul 

přijala papír nebo prostředky na jeho nákup ze zahraničí. [...] Ministerstvo 
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   NA, fond MŠK 47I A, sv. 4. Dopis ERC adresovaný panu přednostovi Královi. „Dne 8.6. [1965] 

poslala nám synodní rada dopis: Podle usnesení synodu v únoru 1963 usilovala o obnovení 

vysílání evangelických bohosluţeb Boţích v rozhlasu, ‚jak je tomu v NDR, v Maďarsku i v jiných 

socialistických státech‘. V únoru t.r. se obrátila přímo na rozhlas a dostala zamítavou odpověď. 

Konvent brněnského seniorátu ţádá alespoň o rozhl. vysílání informativních přednášek o ţivotě 

církví u nás i v jiných zemích, o spolupráci a mírovém úsilí církví, dále o zařazení diskusí mezi 

mysliteli křesťanskými a ateistickými. […] SR ţádá ERC, aby také ERC podnikla k tomu kroky, tj. 

za všechny nekatolické církve ţádala na rozhlasu totéţ.“ 
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   A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis ČCE ze dne 25.3.1964. 
75

   A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis MŠK ze dne 4.2.1965 obsahující 

záznam jednání na MŠK ze dnů 3. a 11.12.1964 (schválené znění záznamu jednání Dr. Kahudou). 

Za MŠK se jednání účastnili: 1. náměstek ministra Dr. František Kahuda, odbor. přednosta Karel 

Hrůza, Václav Souček, přednosta Luděk Král a Dr. Jaroslava Krbková. Za SR ČCE se jednání 

účastnili: synodní senior Dr. Viktor Hájek, synodní kurátor Dr. Pavel Šimek, děkan KEBF prof. J. 

L. Hromádka, náměstek synodního seniora Vladimír Čapek, náměstek synodního seniora Dr. Al. 

Sklenář, členové synodní rady Milan Šourek a Dr. M. Jaroška.  
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školství a kultury neřídí Československý rozhlas a televizi a nepřísluší mu 

proto rozhodovat o vysílání bohosluţeb v rozhlase a televizi.
76

  

 

V jiném dokumentu, který není datován, ani neobsahuje hlavičku – pravděpodobně 

jde o verzi záznamu jednání na MŠK pořízenou synodní radou – je poţadavek ČCE, 

týkající se vysílání bohosluţeb ČSRo, komentován slovy: „MŠK neřídí rozhlas, je to 

samostatná organisace, jeţ podléhá ideologicky vedení ÚV KSČ a ekonomicky 

vládě. Synodní rada se obrátí se svým poţadavkem přímo na vedení rozhlasu (řed. s. 

Hofman).“
77

 Rozdíly v zápisech z inkriminovaných jednání byly mezi synodní radou 

a ministerstvem předmětem rozsáhlé komunikace zasahující aţ do poloviny roku 

1965
78

, kdy MŠK došla trpělivost, a zaslalo synodní radě dopis, ve kterém jí důrazně 

sděluje, ţe jediný relevantní zápis z jednání je ten, který „schválil náměstek ministra 

Dr. Kahuda a MŠK tedy nepovaţuje na nutné tento zápis měnit“. Nicméně, aby 

„bylo vyhověno poţadavku synodní rady zachytit písemně některé další podrobnosti 

jednání“, zaslalo MŠK dodatek k zápisu ze dne 4. února 1965. Zmíněný dodatek 

neobsahoval mnohá vyjádření, která byla součástí záznamu synodní rady; mimo jiné 

MŠK systematicky odmítalo inkorporovat do zápisu z jednání větu: „Stanovisko, ţe 

církev nemá ve svém tisku hovořit o kultuře, umění, literatuře apod. se uznává za 

překonané.“
79

  

Politické klima šedesátých let umoţnilo Českobratrské církvi evangelické otevřít 

staré rány a pokusit se změnit podobu církevní politiky státu. Co bylo ještě 

v polovině 50. let nemyslitelné, se v první polovině 60. let stalo skutkem – ČCE 

vyjednávala s ministerstvem školství a kultury o nevhodnosti přístupu státní správy 

k církevním otázkám a církevní praxi. Faktem ovšem zůstává, ţe v zásadních bodech 

se postoj ministerstva nezměnil, a církev tak mohla slavit pouze drobná vítězství a 

dílčí úspěchy (např. byl postupně rozšířen okruh členů církve, kteří mohli vycestovat 

do zahraničí; MŠK také deklarovalo, ţe nemá „principiálních námitek ke studiu 

bohoslovců v cizině“
80

).  
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  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis MŠK ze dne 4.2.1965 obsahující 

záznam jednání na MŠK ze dnů 3. a 11.12.1964. 
77

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Návrh pamětního zápisu o projednání 

memoranda synodní rady s církevním oddělením MŠK. Není datováno, ani uveden autor.  
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  Záznam z jednání pořízený MŠK, a schválený 1. náměstkem Dr. Františkem Kahudou, 

neobsahoval některé ústupky státní správy, na kterých se zástupci MŠK a ČCE na jednáních 

shodli.  
79

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Návrh pamětního zápisu o projednání 

memoranda synodní rady s církevním oddělením MŠK. Není datováno, ani uveden autor. 
80

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis MŠK ze dne 4.2.1965 obsahující 

záznam jednání na MŠK ze dnů 3. a 11.12.1964. 
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Postupné zmírňování politického tlaku a změna společenské atmosféry 

v Československu v průběhu šedesátých let vyvrcholila v roce 1968. Ještě na počátku 

roku hovoří Plán hlavních úkolů Sekretariátu pro věci církevní ministerstva kultury a 

informací na rok 1968 o nebezpečnosti podceňování vlivu církví na ţivot společnosti 

a připomíná celkovou politickou linii XIII. sjezdu KSČ z roku 1966: je sice třeba 

„občanům, kteří se dosud nezbavili náboţenských předsudků, zajistit moţnost 

náboţenského vyţívání“, ale rozhodně nelze připustit ţádnou činnost, která by 

zvyšovala religiozitu; probíhající dialog mezi křesťany a komunisty musí být 

„chápán jako jeden z prostředků k překonání náboţenského myšlení věřících, jako 

specifická forma ideologického boje o vítězství socialistické a komunistické 

perspektivy ve vědomí lidí“; je třeba podporovat „progresivní síly v církvích“ (tj. 

jednotlivce i státem řízené organizace jako byla Křesťanská mírová konference); 

nelze ani opomenout důleţitý úkol „u nekatolických církví vyuţívat jejich 

historického antikatolického zaměření k narušování ekumenických snah 

s katolicismem“.
81

  

Českobratrskou církev evangelickou lze v daném období povaţovat za lídra 

v boji proti státním zásahům do církevních záleţitostí, coţ bylo částečně historicky 

podmíněno zkušenostmi římských katolíků, proti kterým především směřoval reţim 

po roce 1948 tvrdé represe. Jiţ 8. února 1968, prakticky jako první, zareagoval na 

obrodný proces v zemi Svaz českobratrského evangelického duchovenstva (SČED)
82

. 

Evangeličtí duchovní zaslali předsednictvu Národního shromáţdění dopis, ve kterém 

vyzývali k úpravě zdeformovaných vztahů.
83

 Na jejich aktivity navázala synodní 

rada ČCE, která rozeslala 14. března 1968 stranickým a státním institucím prohlášení 

k demokratizaci socialistické společnosti.
84

 O měsíc později následovalo 
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   CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 11n. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6.  
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   SČED – odborová organizace evangelických duchovních. 
83

   A ČCE, krabice Jednání se státními úřady II. 1977-1980. Záznam o návštěvě [Františka Škarvana] 

na ministerstvu vnitra dne 15.11.1977. Ještě koncem roku 1977 si referent na ministerstvu vnitra 

stěţoval na aktivity členů Nové orientace z roku 1968: „Nezapomněl jsem na článek – uvedl dále 

referent – z dubna 1968 v Kostnických jiskrách, kde byl vznesen poţadavek, aby církev měla 

zastoupení v parlamentě. Jejím poslancem byl navrhován pan Alfréd Kocáb. Jsou to neukojení 

ctiţádovci s vyhraněnými politickými ambicemi. Teď jde o to zabránit, aby synodních materiálů 

nebylo zneuţito v cizině. Mohlo by to být třeba i v Bělehradě. Znáte ‚Divoké husy‘ v Holandsku? 

To je jasně politické sdruţení.  Církev však nesmí být zavlečena na platformu Charty 77. Vy znáte 

Hejdánka, to jsou jeho plány. Budeme muset věnovat pozornost Praze. Zde se soustřeďují ţivly, 

které vnáší do církve neklid: Miloš Rejchrt, Balabán, Otřískal, Drápal a Trojan.“ 
84

   A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Prohlášení k demokratizaci socialistické 

společnosti adresované prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi.  
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Memorandum ČCE
85

, které jiţ obsahovalo konkrétní poţadavky na odčinění křivd a 

úpravu vztahů mezi státem a církví. V podstatě šlo o recyklaci návrhů, které 

předkládala SR ČCE ministerstvu školství a kultury jiţ v polovině šedesátých let, 

v mnohých bodech však neúspěšně. Tentokráte mělo vedení církve velkou naději na 

přijetí svých poţadavků. V březnu projednalo předsednictvo ÚV KSČ osnovu nové 

církevní politiky vypracovanou Josefem Špačkem, který navrhoval co nejrychleji 

obměnit personální obsazení SPVC a vypracovat koncepci odluky církve od státu.
86

 

Týden poté bylo zvoleno nové vedení Sekretariátu pro věci církevní
87

 a v polovině 

července 1968 předsednictvo ÚV KSČ schválilo jeho koncepci církevní politiky. 

Schválený dokument obsahoval tezi, ţe „věřící mají právo vyslovovat se ke všem 

základním otázkám socialismu […] a hájit tak svoje specifické zájmy ve společnosti, 

podílet se na přípravě důleţitých rozhodnutí a zákonných úprav i na 

spoluzodpovědnosti za socialistický, demokratický vývoj naší společnosti“.
88

 

Vyhlídky církve na lepší zítřky však netrvaly dlouho – 21. srpen se stal symbolem 

zmařených nadějí pro dvě následující desetiletí. Den po vpádu ‚spřátelených armád‘ 

odeslal prof. Josef Lukl Hromádka, zakladatel Křesťanské mírové konference a 

příznivec myšlenky socialismu, dopis velvyslanci SSSR v Praze S. V. Červoněnkovi, 

v němţ vyjadřuje své hluboké zklamání nad intervencí a dodává: „Sovětská vláda se 

nemohla dopustit tragičtějšího omylu.“
89

 Začátkem září – poprvé v československých 

dějinách – vypracovali zástupci církve katolické, pravoslavné a církví 

                                                 
85

   A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dopis synodního seniora Viktora Hájka 

vedoucímu SPVC Karlu Hrůzovi ze dne 1.9.1967. V únoru 1966 bylo vypracováno memorandum 

církve, které mělo být podkladem pro jednání zástupců ČCE s ministrem MŠK. „Od té doby 

uplynulo jiţ půldruhého roku a toto přijetí se dosud neuskutečnilo. [...] Dělal jsem dosud, co jsem 

mohl a vysvětloval jsem tazatelům všecky objektivní příčiny. [...] ale začínám cítit, ţe to všecko uţ 

mnohé tazatele nepřesvědčuje a ţe spíše hledají vysvětlení v jakési zásadní aversi vůči církvi.“ 

Viktor Hájek zemřel v březnu 1968.  
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   CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 18. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6. 
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  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Blahopřejný dopis adresovaný Erice 

Kadlecové u příleţitosti jejího pověření vedením SPVC s datem 27.3.1968. SR jí posílá Prohlášení 

k demokratizaci socialistické společnosti a ţádá jí o schůzku, na které by ji zástupci SR 

informovali o chystaném memorandu. 
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   CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 17. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6. 
89

   A ČCE, krabice Agenda Svatoň 1. Dopis J. L. Hromádky velvyslanci SSSR datovaný 22.8.1968. 

„Na svých zahraničních cestách jsem byl vţdy znovu a znovu tázán, zda se nebojím sovětské 

intervence. Tvrdil jsem vţdy, ţe to pokládám za nemoţné, protoţe vysoce cením státnickou 

moudrost sovětských politických vůdců. Proto tím bolestněji proţívám okupaci našeho státu. 

Základní můj pocit je zklamání, lítost a hanba. Neznám ve svém dlouhém ţivotě větší tragédii nad 

tuto událost. [...] Je to nezměrné neštěstí. Morální váha socialismu a komunismu u nás i ve světě 

bude nadlouho otřesena. Jen rychlý odchod okupačních armád můţe alespoň částečně zmírnit naše 

společné neštěstí.“ 
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protestantských společné prohlášení
90

, které jednoznačně podpořilo státní vedení a 

polednovou politiku.
91

 

Ještě seznam hlavních úkolů na první pololetí roku 1969 nenaznačoval ţádný 

výraznější odklon od dosavadního uplatňování polednové církevní politiky, nicméně 

po dubnových změnách ve vedení KSČ bylo jisté, ţe je pouze otázkou času, kdy 

bude muset reformní vedení SPVC odejít. V červenci 1969 se do vedení SPVC vrátil 

Karel Hrůza. Příjmení staronového ředitele sekretariátu bylo pro budoucí církevní 

politiku více neţ výstiţné – nastal proces ‚konsolidace‘ církví. Zásadním 

dokumentem tohoto období je Informační zpráva o církevně politické situaci v ČSSR, 

přijatá předsednictvem ÚV KSČ 22. května 1970, její příprava trvala několik měsíců 

a jejíţ důleţitou součástí byla příloha Návrh krátkodobých opatření pro politický 

postup a závěry v oblasti církevní politiky a vědecko-ateistické výchovy. Materiál 

Sekretariátu pro věci církevní měl informační charakter, který pro předsednictvo 

strany rekapituloval vývoj vztahů mezi státem a církvemi, shrnoval tehdejší situaci 

v jednotlivých církvích a navrhoval výchozí stanoviska pro tvorbu budoucí, 

dlouhodobé koncepce církevní politiky. Zpráva se zaměřila především na popis 

činnosti církví v období praţského jara, přičemţ působení ČCE bylo hodnoceno 

sekretariátem jako ‚nejnebezpečnější‘, jelikoţ ČCE od počátku roku 1968 

„vyjadřovala nejvyhraněnější stanoviska“, a její členové byli zainteresováni v 

protistranických organizacích jako KAN a Společnost pro lidská práva. „Za 

nejaktivnější ‚reakční sílu‘ označilo [ministerstvo] Českobratrskou církev 

evangelickou, jíţ má být také věnována největší pozornost státních orgánů. Pro celý 

‚úsek‘ nekatolických církví a náboţenských společností pak stanovilo zásadu 
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  Ekumenické aktivity mezi velkými církvemi byly vnímány jako nebezpečný jev. Jiţ v srpnu 1948 

to bylo pregnantně formulováno v materiálu Návrh na řešení náboženských otázek v ČSR: 

„Nepřítelem socialismu, a tedy i lidově demokratických reţimů je dále ekumenické hnutí (ostře 

odsouzené moskevským sněmováním hlav pravoslavných církví), finančně vydrţované z USA a 

reprezentované Světovým svazem církví v Ţenevě. Povaţuje za svůj hlavní úkol boj proti 

komunismu, jak o tom svědčí zprávy, jeţ se podařilo získat o jeho činnosti a úmyslech, i výsledky 

probíhajícího kongresu v Amsterodamu. Toto hnutí je v ČSR představováno především 

českobratrskou církví evangelickou, jejíţ činovníci (prof. Bednář, farář Miřejovský) jsou v něm 

velmi exponováni, v další řadě pak evangelickými církvemi v ČSR s výjimkou augsburské 

evangelické církve ve východním Slezsku. Evangelické církve mají v českých zemích 443 000 

duší, tj. asi 5 % obyvatelstva. Na Slovensku jich je ještě o něco více. In: KAPLAN, Karel. Stát a 

církev v Československu v letech 1948 – 1953. s. 258. Brno: Doplněk, 1993. 440 s. ISBN 80-

85765-27-6.  
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   CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 23. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6.  
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diferencovaného přístupu podle stupně jejich ochoty ke zřeknutí se ‚chyb‘ a ‚omylů‘ 

z let 1968-1969.“
92

  

Normalizační úsilí státní správy v církevní oblasti se od roku 1970 zaměřilo 

především na ČCE, která kladla snahám o ‚obnovení pořádku‘ snad největší odpor. 

Důvod vytrvalého odporu evangelíků vůči konsolidačním snahám sekretariátu byl do 

značné míry spojen s presbyterním uspořádáním českobratrských evangelických 

sborů, a církve jako takové, které mají hluboce zaţité demokratické rysy. 

Komunistům také vadilo působení reformního evangelického hnutí Nová orientace
93

, 

které bylo specifickým projevem svobodné diskuse uvnitř ČCE a jiţ v období před 

praţským jarem vynikalo svou aktivitou na poli ekumenickém, jako iniciátor dialogu 

mezi křesťany a marxisty
94

 a vytrvalou kritikou činnosti státních orgánů. Součástí 

normalizačních opatření bylo odstranění státu nepřijatelných osob z vedení církví a 

dalších jejich institucí, coţ mělo být v ideálním případě provedeno interními 

církevními procesy, bez přímého zásahu státu. Nejspolehlivější metodou, jak daných 

výsledků dosáhnout, bylo vyvíjet osobní nátlak na představitele jednotlivých církví a 

podporovat loajální duchovní s důsledně „kladným vztahem k socialistickému 

zřízení“. Na jaře 1970 se na půdě Sekretariátu pro věci církevní uskutečnilo postupně 

několik pohovorů s představiteli všech církví, na kterých jim bylo vysvětleno, ţe je 

nutné distancovat se od ‚nesprávných‘ postojů a přehodnotit svůj vztah k praţskému 

jaru.
95

 V případě ČCE měl sekretariát enormní zájem na ovlivnění průběhu XVII. 

synodu, který se konal koncem října 1971, ovšem přes veškeré snahy o jeho 

zmanipulování se poţadovaná revize postojů nedostavila a synod nejen ţe ponechal 

v platnosti do té doby vydané dokumenty, ale navíc vypracoval nové Prohlášení 

synodu věřícím, které bylo rozesláno různým orgánům komunistické strany a státu. 

Synod také schválil návrh dopisu adresovaného prezidentu republiky Ludvíku 
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   CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 30. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6.  
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   Nová orientace (NO) byl neformální teologický proud v ČCE, který se zformoval jiţ na konci 50. 

let 20. století, jehoţ stoupenci se snaţili nově formulovat teologicko-eschatologická východiska 

ČCE, a zároveň aktivně zaujímat kritické postoje vůči společenským poměrům v socialistickém 

Československu. Jejími čelnými představiteli byli Rudolf Říčan, Jakub Trojan, Miloš Rejchrt, Jan 

Šimsa, Boţena Komárková, Ladislav Hejdánek, Milan Balabán, Alfréd Kocáb a další. K jejím 

nejvýznamnějším úspěchům patřila podpisová akce z roku 1963, která odvrátila realizaci záměru 

komunistů na zákonné stanovení povinnosti rodičů vychovávat děti v ateistickém světonázoru. V 

70. letech byli představitelé NO perzekuováni a někteří i vězněni. Činnost NO je však spojena 

především s Chartou 77, většina stoupenců NO se stala jejími signatáři a aktivisty.  
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  Ladislav Hejdánek, významný člen NO, se v šedesátých letech účastnil dialogu křesťanů s 

marxisty, především s Karlem Kosíkem a Milanem Machovcem. 
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  CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 47. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6.  
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Svobodovi, ve kterém ho evangelíci ţádali o zváţení moţnosti vyhlásit všeobecnou 

amnestii pro ty, kteří opustili v období praţského jara vlast a měli by zájem vrátit se 

zpět.
96

  

Sekretariátu pro věci církevní a ÚV KSČ
97

 trvalo téměř tři roky, neţ připravily 

finální koncepci normalizační církevní politiky, kterou nakonec předsednictvo ÚV 

KSČ schválilo 5. ledna 1973 pod názvem Návrh dlouhodobého postupu při řešení 

vztahů KSČ a socialistického státu vůči církvím, věřícím a náboženské ideologii. 

Z průvodní zprávy je patrné, ţe komunisté velmi dobře chápali skutečnou podstatu 

umírněných postojů některých církví z počátku normalizačního období: „Zatímco u 

některých církevních představitelů, zvláště malých protestantských církví, lze 

uvaţovat, ţe loajalita je upřímná, u jiných, zpravidla velkých církví, a to především u 

katolických a českobratrské evangelické, jde většinou pouze o prohlášení z důvodů 

taktických. Tyto církve neustoupily od svých dřívějších poţadavků.“
98

 Byť nebyly 

k dispozici statistické údaje o počtu věřících v tehdejší ČSSR, z různých 

sociologických výzkumů
99

 provedených během roku 1968 bylo moţné odvodit, ţe 

větší část národa se stále hlásila k nějakému náboţenství – „reálný odhad okolo 6 

milionů“.
100

 S vědomím těchto skutečností zvolili komunisté strategii postupu: 

Z dosavadních získaných zkušeností vyplývá, ţe další taktika boje 

s institucionální formou náboţenství pro budoucí období bude muset být 

zaměřena na citlivý, ale principiální politický a ideový boj spojený se 

získáváním věřících s pozitivním vztahem k socialismu a s eliminováním 

vlivu lidí negativně orientovaných. Současně bude nutné zvýšit účinnost 

vědecko-ateistické propagandy a výchovy.
101

 

 

Ve vztahu k protestantským církvím přijalo předsednictvo ÚV KSČ pro další období 

toto usnesení: 

1. U protestantských církví vyuţívat nadále jejich historického 

antikatolického zaměření k narušování ekumenických snah o spojení 
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  Dopis byl odeslán 9.12.1971.  
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  Na přípravě materiálu se podílelo oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, SPVC obou národních 

ministerstev kultury a Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Zprávu předkládal: O. Švestka a M. 

Lúčan. 
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  NA, fond KSČ-ÚV-02/1, sv. 46, a.j. 46. Návrh dlouhodobého postupu při řešení vztahů KSČ a 

socialistického státu vůči církvím, věřícím a náboţenské ideologii. Příloha III. Ideologická a 

politická činnost církví v ČSSR, problémy boje s vlivem náboţenské ideologie v oblasti 

světonázorové výchovy a ateistické propagandy. 
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  Koncem roku 1968 byl proveden v ČSR průzkum názorů duchovních všech denominací na 

polednovou církevně-politickou linii, tj. na politiku státních a stranických orgánů vůči církvi. 

Projekt vedla Erika Kadlecová. In: http://frmost.josefhurt.cz/studie-1968-pruzkum-nazoru-

duchovnich-k-cirkevne-politicke-linii-polednoveho-vyvoje.  
100

  Ibidem. Na Slovensku se na podzim roku 1968 označilo za věřící 70,7 % obyvatel.  
101

  Ibidem.  
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s katolicismem. V této souvislosti je třeba čelit tomu, aby nedošlo 

k akčnímu sjednocení protestantismu s katolicismem proti zájmům 

socialistického státu.  

2. Uplatňovat zásahu, ţe za činnost protestantských církví jsou vůči státu 

plně odpovědni duchovní. Působnost laických orgánů povaţovat pouze 

za vnitřní opatření církví vyplývající z uznávaného vnitrocírkevního 

zřízení. Vyţadovat od církevních orgánů, aby do laických církevních 

funkcí byli vybíráni občané s pozitivními politickými postoji.  

3. Hlavní péči věnovat českobratrské církvi evangelické, která 

představuje opoziční sílu vůči státu mezi protestantskými církvemi. 

Vzhledem k situaci vzniklé v posledních letech a na XVIII. synodu 

vyuţívat a cílevědomě prohlubovat vnitřní diferenciaci mezi 

jednotlivými teologickopolitickými skupinami s cílem omezovat 

postupně vliv těchto církevních činitelů, kteří zastávají odmítavé 

stanovisko k pozitivnímu řešení problémů ve vztazích státu a církve. 

Zvýšenou pozornost věnovat skupinám prosazujícím negativní 

orientaci církve vůči státu a podporovat ty činitele, kteří jsou ochotni 

orientovat činnost církve na loajální spolupráci se státem.  

4. V přístupu k protestantským církvím vyuţívat samostatnosti malých 

protestantských církví k uskutečňování státní církevní politiky vůči 

velkým církvím. Diferencovaným přístupem paralyzovat snahy těchto 

církví o organizování sjednocení protestantismu v ČSSR. […]
102

 

 

Pro oblast periodického církevního tisku přijalo předsednictvo usnesení tohoto znění: 

1. Církevní tisk orientovat tak, aby slouţil pozitivnímu ovlivňování 

věřících ve smyslu politiky Národní fronty. Usměrňovat zaměření 

církevních časopisů tak, aby ve svém obsahu přinášely angaţované 

informace z oblasti vnitřní i zahraniční politiky a tlumočily je svým 

čtenářům vhodnou církevní formou. Věnovat větší podporu propagaci 

o ţivotě církví v ČSSR do zahraničí s tím, ţe časopisy a bulletiny 

/zejména Bulletin Ekumenické rady církví a Ţidovské náboţenské 

obce/ budou účinněji paralyzovat útoky proti „náboţenské nesvobodě“ 

v ČSSR. 

2. Prohloubit a zintenzivnit vlit státní správy na tiskové komise a redakční 

kolektivy všech církví, častěji s nimi jednat a usměrňovat jejich postup, 

pravidelně je informovat o základních otázkách politiky a rozhodnutích 

státních či stranických orgánů.
103

 

 

Součástí rozsáhlého materiálu byl taktéţ návrh, jak přistupovat k církevní a obecně 

náboţenské problematice v případě hromadných sdělovacích prostředků: 

V oblasti tisku, televize, rozhlasu zajistit, aby se vědeckoateistická 

propaganda a světonázorová výchova stala organickou součástí jejich 

celkového působení. Všechny masové sdělovací prostředky však musí 
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  NA, fond KSČ-ÚV-02/1, sv. 46, a.j. 46. Návrh dlouhodobého postupu při řešení vztahů KSČ a 
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  Ibidem. 
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přistupovat k plnění tohoto poslání diferencovaně, s přihlédnutím ke 

svému poslání a charakteru čtenářů či posluchačů. Za tím účelem volit i 

formy zdánlivě nepřímého zaměření, jako např. popularizace výsledků 

poznání vědy, vyuţití historie, světových klasiků a podobně. […]  

Prostřednictvím komunistů pracujících ve společenských organizacích 

orientovat jimi vydávaný tisk podle specifiky jeho zaměření. 

K vědeckoateistické a světonázorové výchově vhodně vyuţít zejména 

mládeţnický tisk – Mladou frontu, Smenu a další časopisy určené mládeţi 

a dětem. Značný význam mají rovněţ např. časopisy Vlasta a Slovenka 

vzhledem k jejich širokému vlivu na čtenářky či Zemědělské noviny pro 

oblast venkova.
104

 

 

Dokument se stal stěţejním, normotvorným materiálem, ke kterému se po zbytek 

sedmdesátých a osmdesátých let vztahovaly všechny kontrolní zprávy Sekretariátu 

pro věci církevní, popisující a hodnotící situaci v jednotlivých církvích a 

náboţenských společnostech. S trochou nadsázky se dá říci, ţe v následujících 

dvaceti letech se státní správa pouze snaţila realizovat záměry formulované v 

konceptu církevní politiky vytvořeném počátkem sedmdesátých let.  
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3. Církevní tiskoviny 
 

Jak jiţ bylo řečeno v oddílu o situaci v oblasti tisku po roce 1948, komunistické 

vedení zásadním způsobem omezilo počet církevních novin a časopisů, nicméně 

pozastavení protestantských periodik bylo se zástupci velkých protestantských církví 

projednáno. Stalo se tak na schůzi nekatolické sekce komise pro náboţenské a 

církevní otázky při ÚAV NF konané dne 16. července 1948 se „zástupci 

nekatolických církví – poprvé se ho účastnili i zástupci nekatolických církví na 

Slovensku, augspurského [sic!] a kalvínského vyznání. [...] Na schůzi byla 

projednávána téţ plánovitá úprava církevního tisku. Zástupci církví souhlasili s tím, 

aby byly zrušeny všechny lokální církevní časopisy /farní věstníky, věstníky 

jednotlivých náboţenských obcí a jednotlivých sborů/.“
105

 Kaţdé církvi či 

náboţenské společnosti bylo ponecháno jedno periodikum, přičemţ malým 

denominacím byl církevní tisk zrušen úplně s tím, ţe jim postačí evangelická 

periodika. O rok později se uvádí ve zprávě ze zasedání organizačního sekretariátu 

ÚV KSČ ze dne 20. května 1949 v bodu ‚další opatření v církevní politice‘:  

Pro nedostatek instruktáţe a jednotného postupu tiskne církev ještě 

různým způsobem v různých tiskárnách tiskoviny, které jí umoţňují 

nepřátelskou agitaci. Doporučujeme zákaz jakéhokoliv tisku tak, aby 

církvi nebyl povolován ţádný papír ani vydáváno oprávnění k tisku. 

Některá opatření jsme jiţ učinili a další učiníme s ministrem informací a 

vnitra.
106

 

 

Nelze rekonstruovat, jaká opatření jsou zde myšlena, jelikoţ archiv ministerstva 

informací se dochoval pouze v torzu. Jedná se s největší pravděpodobností o opatření 

týkající se římsko-katolické církve, jelikoţ u protestantských církví jiţ k ţádnému 

dalšímu omezení tiskovin nedošlo.
107

  

Do února 1948 vydávaly církve své periodické a neperiodické publikace ve 

vlastních nakladatelstvích. Situační zpráva Sekretariátu pro věci církevní za léta 1945 

aţ 1971 uvádí, ţe „větší církve“ (římsko-katolická a československá) vlastnily 

dokonce tiskárny. Pokud jde o církev římsko-katolickou, lze říci, ţe ‚kaţdá diecéze a 
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  ÚVA, fond 100/52, sv. 5, a.j. 34. 
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  NA, fond KSČ-ÚV-02/3, sv. 8, a.j. 117. 
107

  Dne 24.3.1949 byl v Národním shromáţdění projednán vládní návrh zákona o vydávání a 

rozšiřování knih. Zákon vyšel ve sbírce zákonů pod č. 94 dne 10.4.1949. Stenoprotokol jednání je 

dostupný z www: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/028schuz/s028002.htm>. 
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téměř kaţdý muţský řeholní řád měly vydavatelské a nakladatelské oprávnění‘“.
108

 

Přijetím vydavatelského zákona v dubnu 1949
109

 došlo ke zrušení soukromých 

nakladatelských domů,
110

 coţ mělo za následek koncentraci církevních periodik 

v nakladatelstvích patřících jednotlivým církevním organizacím. Publikační činnost 

římských katolíků byla soustředěna v České katolické charitě (ČKCH), 

českobratrských evangelíků v Kalichu, církev československá publikovala 

v Blahoslavu a vydavatelská činnost pravoslavné církve byla přesunuta do Petry 

v Prešově. „V té době jiţ církve nedisponovaly tiskárnami; byla v nich zavedena 

národní správa a později byly znárodněny.“
111

 

Církevní periodika neměla ţádná výrazná vydavatelská specifika, pro církevní 

noviny a časopisy platily stejné zákonné normy a úpravy jako pro ostatní tisk. 

V praxi byl ovšem církevní tisk kontrolován důkladněji neţ ostatní, neboť byl navíc 

pod dohledem Státního úřadu pro věci církevní (později Sekretariátu pro věci 

církevní), coţ znamenalo de facto další stupeň cenzury. SÚC vydával zpočátku 

týdenní, posléze čtrnáctidenní zprávy o situaci v jednotlivých časopisech či 

novinách.  

Tiskový odbor ÚV KSČ, později HSTD, se soustřeďoval především na tisk denní 

(celostátní, krajský, okresní, místní), závodní časopisy atd. Jelikoţ většina církevních 

periodik vycházela jednou měsíčně, nebyla jim věnována ze strany tiskového odboru 

téměř ţádná pozornost. Vše bylo kontrolováno SÚC a Ústředním církevním 

nakladatelstvím (ÚCN), které bylo zřízeno na základě usnesení vlády
112

 k 1. lednu 

1953 a bylo správně podřízeno Státnímu úřadu pro věci církevní; tyto dvě instituce 

rozhodovaly o všem, co se týkalo církevního periodického i neperiodického tisku. Do 

vzniku ÚCN monitoroval církevní noviny a časopisy II. odbor SÚC (informační), 
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  NA, fond MK – SPVC, sv. 81a. Vydávání náboţenských časopisů a publikací – situační zpráva za 
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v českých zemích.“ Není datováno.  
111

  NA, fond MK – SPVC, sv. 81a. Vydávání náboţenských časopisů a publikací – situační zpráva za 

leta 1945 – 1971. 
112

  Usnesení vlády o uspořádání nakladatelských poměrů bylo podepsáno 23.12.1952. 
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konkrétně jeho oddělení zpravodajství a tisku. Od ledna 1953 přebírá tuto funkci 

ÚCN. 

III. odbor začíná teprve nyní pravidelnou kontrolu práce ÚCN. Dosavadní 

úroveň práce ÚCN nedostačuje, zvláště u evangelických časopisů, takţe 

referenti II. odboru zkoumají obtahy některých evangelických časopisů 

ještě po jejich recensování ÚCN /na př. Český bratr, Kostnické jiskry/. Je 

závaţným nedostatkem práce ÚCN, ţe nevěnuje dostatečnou pozornost 

tomu, aby církevní časopisy vycházely v pravidelných lhůtách. Působení 

těchto časopisů na věřící zvláště v politicko výchovné oblasti se 

neobyčejně silně sniţuje pozdním vycházením, takţe aktuální politické 

články ztrácejí na účinnosti. Je proto třeba, aby ÚCN pečovalo o 

pravidelné vycházení církevního tisku a podávalo o tom pravidelné zprávy 

III. odboru. Klasickou otázkou v tomto smyslu je poslední číslo „Českého 

bratra“, které přetisklo oficiální dokumenty o smrti J. V. Stalina a 

Klementa Gottwalda teprve v srpnu. Je zásadním nedostatkem práce 

šéfredaktora ÚCN, kdyţ dopustí, /aniţ by se alespoň sám předběţně 

poradil s III. odborem/ aby takto opoţděné číslo vyšlo s původním 

obsahem. Je ovšem povinností III. odboru, aby péči ÚCN o pravidelné 

vycházení církevního tisku kontroloval.  

Dále je zapotřebí, aby ÚCN s redakcemi církevních časopisů pravidelně a 

soustavně spolupracovalo, aby je ideově a politicky vedlo, aby je 

přesvědčovalo běţně a v konkrétních případech o správnosti naší politické 

linie. Proto navrhujeme, aby se ve III. odboru konala pravidelná měsíční 

porada zástupců I., II., III. odboru SÚC a ÚCN o záleţitostech tisku 

uplynulého měsíce a aby zjištěné nedostatky a naopak návrhy a zlepšení 

byly pak ÚCN po případě zástupci SÚC s redakcemi časopisu 

prodiskutovány. Tímto způsobem je moţné vést pravidelnou 

přesvědčovací kampaň mezi redaktory církevního tisku. 

Mnozí redaktoři církevního tisku vyhovují. Bylo by však vhodné, 

abychom teprve aţ po určitém čase po provádění přesvědčovací kampaně 

prostřednictvím ÚCN nebo námi přímo navrhli zástupcům církví potřebné 

změny v redakčním obsazení.
113

  

 

V praxi to znamenalo, ţe rukopisy daného čísla církevního časopisu byly nejdříve 

předloţeny ÚCN ke kontrole, poté byly předány tiskárně k sloupcovým obtahům, 

lámání a zlomení sazby, takto upravený text – v podstatě finální verze novin či 

časopisu – byla znovu zaslána ÚCN k nahlédnutí, a teprve potom byl dán souhlas k 

tisku.
114
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  NA, fond SÚC, sv. 15, a.j. Km 1/1454. Zpráva SÚC o činnosti ze dne 15.9.1953. 
114

  NA, fond MK – SPVC, sv. 81. Dokument s názvem: Ústřední církevní nakladatelství. „K vlastní 

činnosti ÚCN nutno uvésti, ţe pracovníci ÚCN v úzké součinnosti a dle pokynů církevního odboru 

MK sestavují a s pracovníky jednotlivých církví a náboţenských společností projednávají ideové 

plány jak jednotlivých církevních časopisů, tak i vhodné zaměření v ÚCN vydávaných publikací. 

Dbají o to, aby kromě náboţenského obsahu, byly do uvedených časopisů a publikací zařazovány i 

články a úvahy o nutnosti usilování o mír, o budování socialismu a o nutnosti řádného plnění 

denních úkolů, zejména v zemědělství. ÚCN pochopitelně dbá, aby se tato činnost dála vhodnou, 

ţivou a nenásilnou formou a aby vedla k výchově poctivých, obětavých a nesobeckých občanů 
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Povolování církevních tiskovin bylo nadále v kompetenci ministerstva kultury. Jejich 

vydávání zajišťovalo Ústřední církevní nakladatelství, které uzavíralo za vydavatele s 

tiskárnou hospodářské smlouvy o vydávání jednotlivých časopisů. Vydavatel 

periodika, např. v případě Českého bratra synodní rada ČCE, potom uzavíral 

smlouvu s ÚCN. Tím byla docílena naprostá bezmoc vydavatele jakkoli ovlivnit 

proces tisku
115

 svého vlastního časopisu, jelikoţ všechny připomínky, dotazy, 

stíţnosti atd. musely projít církevním nakladatelstvím, jakákoli přímá komunikace 

mezi církví a tiskárnou byla sice moţná, ale naprosto bezvýsledná. Vydavatel 

tiskoviny tak byl zcela odkázán na intervence nakladatelství, např. v případech 

zpoţďování termínů tisku, ke kterým docházelo poměrně často. V korespondenci 

redakce Českého bratra se dochovala řada urgencí a výtek zaslaných církevnímu 

nakladatelství, týkajících se neplnění závazků ze strany tiskárny.
116

 Přitom to byli 

paradoxně vydavatelé, koho SÚC napomínal a kritizoval za neplnění termínu 

vydávání tiskovin. Dokonce jim bylo vyhroţováno, ţe pokud se situace nezlepší, 

bude jim vydávání časopisu pozastaveno. Tento tlak ještě zesílil poté, kdy vláda 

rozhodla, ţe distribuce novin a časopisů bude od 1. ledna 1955 prováděna centrálně 

Poštovní novinovou sluţbou (PNS).
117

 Vydavatelé církevních časopisů se tak dostali 

do neřešitelné situace – byla jim kladena vina za zpoţděná vydání časopisů, aniţ by 

v této věci mohli cokoli dělat. Byl to jeden z důvodů, proč se v období praţského jara 

církve snaţily získat zpět svá nakladatelská oprávnění.  

                                                                                                                                          
naší socialistické vlasti.“ 

115
 A ČCE, krabice XII D. Z odpovědi J. Svatoně na dopis zaslaný synodní radě ČCE ThDr. K. Sítou: 

„Podle hospodářské smlouvy, kterou uzavřelo za nás Ústřední církevní nakladatelství, 

nedostáváme obtahy ve sloupcích, nýbrţ jen ve zlomených stranách. Vyznačené chyby (mezi nimi 

i Vámi uváděný příklad) má opravit tiskárna a na provedení opravy má dohlédnout tiskárenský 

korektor. Redaktor tak činit nemůţe. Děje se tak prý v zájmu zkrácení výrobní lhůty (která je 28 

dní!). Nedohlédne-li tiskárenský korektor, nebo přehlédne-li smysl (jako tomu bylo v případě 

Vámi uvedeném), není odvolání - leč celé číslo dát do stoupy a počkat dalších 28 dní na nové 

vytištění. Vina za chyby tímto systémem způsobené se ovšem uvalí na redaktora! [...] Nejhorší na 

tom je, ţe všechna tato nedopatření se snášejí na hlavu redaktora, ač jeho podíl při výrobě 

tiskoviny je zcela nepatrný.“  
116

 A ČCE, krabice XX4 MK - ÚCN. Např. dopis J. Svatoně ze dne 10.3.1955 zaslaný Praţským 

tiskárnám a ÚCN, ve kterém je popsáno, k jakým pochybením došlo při tisku únorového čísla 

časopisu Český bratr, a kritizována neúměrně dlouhá doba při jeho výrobě. V závěru je řečeno: 

„Pro závod takového vybavení jako jsou Praţské tiskárny, nemůţe být vytištění časopisu Český 

bratr s homiletickou přílohou problémem. Ţádáme Vás, abyste se nad uvedenými fakty zamyslili; 

pro tiskaře a vedení tiskárny se zdají být skoro neuvěřitelná. A prosíme Vás, abyste nám laskavě 

vysvětlili, jak jsou taková ‚opomenutí‘ při řádné organisaci práce vůbec moţná.“  
117

 NA, fond SÚC, sv. 17, a.j. Km 25/1954. „Vládním usnesením ze dne 28.9.1953 je stanovena 

povinnost provádět distribuci periodických tiskovin prostřednictvím PNS. Tato povinnost se týká i 

círk. tisku, proto předkládá ÚCN návrh usnesení o zavedení PNS u círk. tisku periodického a to 

ode dne 1.1.1955.“ 
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V roce 1956 zanikl Státní úřad pro věci církevní a byl nahrazen Sekretariátem pro 

věci církevní při ministerstvu školství a kultury. Způsob a proces kontroly církevních 

tiskovin zůstal zachován, nicméně mírná obleva na politické scéně se projevila ve 

snaze církví emancipovat se od přílišného zasahování státní správy do redakce novin 

a časopisů. Ve zprávě O současné situaci v protestantských církvích z roku 1960 si 

zaměstnanci SPVC stěţují, ţe „církve, obzvláště pak ČCE přichází neustále 

s poţadavky na další vydávání náboţenské literatury a zvyšování nákladů církevního 

tisku“. Nicméně dodávají, ţe „pro nedostatek papíru a z důvodu jeho spravedlivého 

rozdělování mezi všechny církve, je nutné sniţovat protestantským církvím příděl 

papíru a tak dále odstraňovat stav, kdy protestantské církve byly preferovány“.
118

 

Argument ‚nedostatku papíru‘ zůstal i nadále zaklínadlem vládních struktur. Co bylo 

snadno obhajitelné těsně po válce, bylo stěţí uvěřitelné v letech šedesátých, přesto 

problém s nedostatkem papíru přetrvával; tento stav byl zapříčiněn jeho vývozem do 

zahraničí. Zpráva téţ upozorňuje na nedostatečnou kvalitu periodik protestantských 

církví: „Rovněţ je věnována pozornost obsahu církevních časopisů. Skutečnost je 

taková, ţe kladné články podporující boj za mír a socialistickou výstavbu musí být 

redakčním radám neustále doporučovány, aniţ by projevily svoji vlastní iniciativu. 

Bude nutné zvýšit vliv na jejich obsah a postupně ho usměrňovat z hlediska 

mírového budování.“
119

 Ze zprávy je patrné, ţe evangelíci si koncem padesátých let 

začali zvykat na uvolněnou atmosféru ve společnosti, coţ se odrazilo i v obsahu 

církevních časopisů.
120

 Během šedesátých let nebyl zaznamenán ţádný postih 

‚závadného obsahu‘ ze strany cenzurních orgánů.  
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  NA, fond MŠK 47I, sv. 2, a.j. 00615. O současné situaci v protestantských církvích v ČSR a 

návrhy dalších opatření a dalšího postupu vůči nim. Uveden pouze rok: 1960.  
119

  Ibidem. 
120

  K celkové atmosféře ve společnosti a vlivu hromadných sdělovacích prostředků na ni Karel 

Kaplan uvádí: „Cenzura podléhala tlaku politické atmosféry, ztrácela na ostrosti, kolísala. 

Pracovníci tohoto orgánu zneklidněli, pozbývali sebejistoty a byli přístupní kompromisům a 

jednáním. Přes rozdílný postoj novinářů k oficiální politice sehrály hromadné sdělovací prostředky 

významnou roli, podílely se na vytváření politické atmosféry šedesátých let, na změně politických 

postojů občanů. Jako jeden ze zdrojů veřejné kritiky se řadily k nejdůleţitějším sloţkám probuzené 

občanské aktivity. [...] Na stránkách kulturních novin a časopisů se mnoţily články, jejichţ obsah 

se neztotoţňoval s oficiální politikou a ideologií. V televizi a rozhlase přibývalo ‚sporných 

pořadů‘, jejichţ zveřejnění se stávalo předmětem zákroků ideologického oddělení ÚV KSČ i 

cenzury. Na zveřejňování ‚ideově pochybených‘ článků či uvádění podobných pořadů si stěţovali 

u příslušných komunistických funkcionářů pracovníci sovětského velvyslanectví. Komunistické 

vedení se zabývalo situací v kulturních časopisech a přijalo k tomu usnesení (1964), jakoţ i o 

televizi (1965), o stranickém vedení tisku a o rozhlase (1966).“ In: KAPLAN, Karel. 

Československo v letech 1953-1966: 3. část. Společenská krize a kořeny reformy. s. 135n. Praha: 

SPN, 1992. 146 s. 80-04-25745-3.  
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V letech 1956 – 1968 se snaha ovlivnit redakční práci omezovala na doporučená 

témata, která měla podpořit kladný vztah věřících k socialistické vlasti – mírová 

témata byla pro reţim alfou a omegou obsahové náplně periodik. Po lednu 1968 se 

církve rozhodly vyuţít situace na domácí politické scéně a začaly vyvíjet silný nátlak 

na SPVC ve věci vydávání církevních publikací. Významným podnětem pro aktivaci 

církevních snah byla změna ve vedení Sekretariátu pro věci církevní. V polovině 

března 1968 byl z funkce ředitele sekretariátu odvolán Karel Hrůza – člověk, který 

dle historika Jaroslava Cuhry církvím mnoho uškodil –, a vystřídala ho PhDr. Erika 

Kadlecová
121

 ze Sociologického ústavu ČSAV, která měla zkušenost s tehdy velice 

módním dialogem mezi marxismem a křesťanstvím. Nové závěry státní církevní 

politiky získaly zřetelnou podobu 16. července 1968, kdy předsednictvo ÚV KSČ 

schválilo koncepci nového vedení SPVC
122

. Ačkoli byla Kadlecová přesvědčenou 

marxistkou, nepovaţovala církve za nějaké zásadní nebezpečí pro vývoj socialismu 

či jeho reformu. Její přítomnost v čele SPVC postupně otevírala prostor pro větší 

svobodu tisku a vyučování náboţenství. V situační zprávě SPVC z roku 1971 se 

uvádí:  

Hlavně u církví římsko-katolické a českobratrské evangelické se jevila 

snaha získat zpět nakladatelská oprávnění a vydávat si publikace a 

časopisy ve vlastní kompetenci. A jsou to i bývalí katoličtí nakladatelští 

                                                 
121

  PhDr. Erika Kadlecová, CSc. byla socioloţka, která se věnovala sociologii náboţenství. Názorově 

začínala v padesátých letech na dogmaticky marxistických pozicích. V šedesátých letech působila 

jako vedoucí Oddělení vědeckého ateismu Filosofického ústavu ČSAV, které později přešlo do 

nově zřízeného Sociologického ústavu ČSAV a fungovalo zde jako Oddělení teorie a sociologie 

náboţenství. Názory Kadlecové se postupně začaly vyvíjet aţ k „revizionistickým“ postojům. 

Prosazovala a prováděla sociologické průzkumy religiozity, usilovala (bez úspěchu) o vznik 

specializovaného časopisu věnovaného religionistice a sociologii náboţenství, byla nakloněna 

dialogu mezi marxisty a křesťany. Náboţenství přisuzovala „kompenzační“ funkci, díky níţ „je 

zakotveno v naši současné společnosti, ať se nám to líbí nebo ne“ (Kadlecova: Sociologický 

výzkum religiozity Severomoravského kraje, 1967).  Tamtéţ formulovala i důvody pro změnu 

státní náboţenské politiky: „Zůstaneme-li jen u potírání náboţenských představ a zvyků, 

dosáhneme nanejvýš toho, ţe poroste skupina občanů, kteří sice ztratili náboţenskou víru, ale 

nezískali ţádnou jinou ţivotní a světonázorovou orientaci; zůstávají lhostejní ke všem problémům, 

které přesahují jejich bezprostřední kaţdodenní osobní interes. Zisk z takové ‚převýchovy‘ je 

značně problematický … můţe rozšiřovat ţivotní styl tzv. spotřební společnosti, socialismu 

neméně cizí neţ náboţenství.“ Na základě svých prací byla v šedesátých letech přizvána 

k mezinárodnímu komparativnímu rozboru současné religiozity, coţ Nešpor povaţuje za „jeden z 

největších úspěchů české poválečné sociologie“. Kadlecová se definitivně rozešla s reţimem, 

v sedmdesátých a osmdesátých letech publikovala v disentu, byla signatářkou Charty 77. Zůstala 

přesvědčenou marxistkou, ale distancovala se od náboţenské politiky státu. In: NEŠPOR, R. 

Zdeněk. Česká sociologie náboţenství v letech 1948-89. Sociologický časopis, 2007, Vol. 43, No. 

4, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007.  
122

  CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 17. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6. 

„Předsednictvo projednalo dvě zprávy: ‚Církevně politická situace v českých zemích‘ 

(předkladatel J. Lenárt) a materiál ministerstva kultury a informací ‚Některé aktuální otázky 

vztahu strany k náboţenství‘“. 
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podnikatelé, kteří ve snaze dostat se do vedení nových církevních podniků, 

zpozadí uvedené snahy navozují. Jiţ od března 1968 lze sledovat útoky 

proti ÚCN a to jak u činitelů církve římsko-katolické, tak i u církve čsbr. 

evangelické. Tyto útoky byly uveřejňovány v časopisech Kostnické jiskry, 

Katolické noviny, Lidová demokracie a v měsíčníku Plamen.
123

 

 

Na jaře roku 1968 se z podnětu některých církví i samotného SPVC konala na 

ministerstvu kultury schůzka u tehdejší ředitelky sekretariátu Eriky Kadlecové, na 

které se jednalo o dalším osudu Ústředního církevního nakladatelství:  

Zástupci ř.k. církve se tehdy tvrdě doţadovali zřízení vlastního 

nakladatelství a stejně i zástupci čs. br. evangelické. Oba se doţadovali 

zrušení ÚCN. Zástupci malých církví a náboţenských organizací 

prohlásili, ţe jim spolupráce s ÚCN celkem vyhovuje a zastávali názor, ţe 

by ÚCN mělo pro ně vydávat i kdyby si řím. katolická a čs. br. 

evangelická církev zřídily nakladatelství vlastní. Zástupci malých církví se 

zřejmě obávali, ţe v případě zrušení ÚCN by byly při vydávání vlastních 

publikací odkázání na milost či nemilost Kalicha či České katolické 

Charity.
124

 

 

Autor zprávy na několika stranách vyjmenovává ‚excesy‘ církví (především římsko-

katolické), kterých se dopustily při vydávání publikací ‚ve vlastní reţii‘.  

Avšak ne všichni církevní činitelé měli tu trpělivost vyčkat aţ do doby, 

kdy církve obdrţí nakladatelské oprávnění a jiţ na jaře 1968 začali 

s ilegálním tiskem (nebo rozmnoţováním) různých publikací a jiných 

tiskovin. Velmi agilně si počínal v Praze jistý Tomek, který z pověření či 

s vědomím praţského biskup. úřadu začal v býv. jezuitském klášteře v P–2 

rozmnoţovat různé tiskoviny. Do dneška není známo, kde získal papír a 

prostředky a o jaké tiskoviny vlastně šlo. K dovozu papíru a rozvozu 

vytištěného pouţíval osobního auta a zaměstnával i rozmnoţovnu, která 

jinak s námezdním rozmnoţováním nemá mít nic společného. Tomkova 

agilnost, hraničící přímo s drzostí, se však časem vymykala i řízení 

praţské arcidiecéze a tak se zde dostal do určité nemilosti. [...]  

Velmi se v podobném směru projevil na olomouckém bisk. úřadě ř.k. laik 

Vlček (byl před lety odsouzen k ztrátě svobody a trest si pravděpodobně 

odpykal), [...] časem se jeho činnost tak rozrostla, ţe tiskl v několika 

tiskárnách na Moravě a později i nově zaloţeném druţstvu Logos v Brně a 

Olomouci. Druţstvo Logos (dnes jiţ zlikvidováno) mělo nové 

rozmnoţovací ofsetové stroje Romayor a Vlček ve spojení s vedoucím 

druţstva Adámkem kapacitu druţstva plně vyuţíval. [...] I kdyţ nám 
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tyto tituly mají poměrně malý náklad (2-3.000 výtisků).“ 
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činnost Vlčka byla známa jen částečně, byla jeho vydavatelská činnost pro 

olomouckou arcidiecézi tak velká, ţe – kdyby byla pokračovala – byla by 

spotřebovala za rok více papíru, neţ kolik mohlo spotřebovat ÚCN za 

stejnou dobu pro všechny církve v Čechách a na Moravě. [...] Největší 

akcí Vlčka bylo vytištění 200.000 olomouckého kancionálu Boţí cesta 

v nakladatelství „Obzor“ v Bratislavě. Na tuto akci jsme osobně i písemně 

upozorňovali tehdejší vedoucí sekretariátu pro věci církevní MK – avšak 

bez výsledku. Zmíněný náklad Boţí cesty byl pak během roku 1969 

v plném rozsahu uskutečněn. Jen v tomto případě šlo o tisk v hrubé 

hodnotě cca pěti milionů Kčs.
125

 

 

Situační zpráva SPVC z roku 1971 kritizuje postup tehdejšího vedení sekretariátu 

slovy: „Vedoucí pracovníci [...] byli od počátku nakloněni tomu, aby jak ČkCH, tak i 

Kalich obdrţely samostatné nakladatelské oprávnění. V zápise z porady, která se 

konala na MK dne 7. 8. 1968, toto stanovisko zapsal tehdejší pracovník sekretariátu 

ing. Volek s tím, ţe do září 1968 by tato záleţitost měla být vyřízena,“
126

 k tomu 

však jiţ nedošlo. Ve vztahu k ČCE autor zprávy pouze konstatuje, ţe nikdo z této 

církve nevydal po lednu 1968 mimo ÚCN a mimo ediční plán jakoukoli publikaci, 

ovšem dodává: 

O to větší tlak však vyvíjeli činitelé této církve na zrušení Ústředního 

církevního nakladatelství a za navrácení nakladatelského oprávnění 

„Kalichu“. V čele těchto snah byl tehdejší ředitel „Kalichu“ dr. František 

Laichter (syn známého praţského nakladatele Laichtera), který se téţ 

velmi exponoval pro nově zakládaný Svaz českých nakladatelských, 

vydavatelských a knihkupeckých podniků. Na zakládající schůzi tohoto 

Svazu byl dokonce jako syn selfmademana dr. Jana Laichtera přivítán 

bouřlivým potleskem. Jeho příspěvek na této schůzi byl vlastně útokem na 

ÚCN a jakýmsi plaidoyer za udělení nakladatelské koncese 

vydavatelskému podniku církve českobratrské „Kalich“.
127

 

 

Vydavatelské ‚excesy‘ ČCE tedy zaznamenány nebyly, byly však evidovány ‚útočné 

články‘ proti celkové církevní politice státu.
128

 V březnu 1976 zpracoval Sekretariát 

pro věci církevní Zprávu o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 
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  Ibidem. „Zde nešlo jen o vydávání náboţenských knih, ale o útoky na celkovou církevní politiku a 

na osoby, které ji realizují. Typickou ukázkou pro tyto útoky je obsáhlý a rádoby fundovaný článek 

tehd. profesora Komenského bohoslovecké fakulty v Praze prof. dr. Rudolfa Říčana, uveřejněný 
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tohoto druhu se vyznamenali i další autoři v článcích uveřejňovaných v týdeníku Kostnické 

jiskry.“ 
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opatření
129

, která obsahovala velice rozsáhlý elaborát církevního periodického i 

neperiodického tisku s exkurzy do minulosti cenzurní praxe. Zpráva vyjmenovává 

‚politicko-organizační‘ opatření, kterými v letech 1970 – 1971 sekretariát usměrnil 

produkci a redakce církevního tisku. V podstatě šlo o návrat k praktikám z let 

padesátých, které byly v liberálnější atmosféře šedesátých let zmírněny.  

SPVC […]  

- vypracoval zásadní směrnice k vydávání neperiodických tiskovin;  

- prohloubil vliv na vydavatelskou činnost církví;  

- odstranil ţivelnost ve vydavatelské činnosti církví tím, ţe autorita ÚCN  

jako zařízení státní správy byla posílena; 

- uskutečnil řadu kádrových změn ve funkcích redaktorů a celých 

redakčních rad církevních časopisů; 

- postupně docílil posílení redakčních rad pozitivními duchovními, kteří 

se angaţují pro politiku státu; 

- zabránil, aby v církevním tisku dále působili zdiskreditovaní duchovní a 

laičtí funkcionáři z krizových let. 

 

Vzhledem k tomu, ţe církevní tisk vychází ve své podstatě z nepřátelské 

ideologie, nelze jej mechanicky srovnávat s ostatním běţným tiskem. 

Proto SPVC MK ČSR spolu s Českým úřadem pro tisk a informaci a ÚCN 

uskutečňují další účinná opatření v oblasti předběţné i následné kontroly 

obsahu i příslušná kádrová opatření. Stále však existuje určité nebezpečí, 

zvláště po zrušení HSTD, ţe by mohlo být stránek církevního tisku 

zneuţito proti současným záměrům státní církevní politiky a zájmům 

socialistického státu. Je proto nezbytné uplatňovat a dále prohlubovat 

účinný systém politického působení a ovlivňování odpovědných 

redaktorů, redakčních rad i představitelů církví tak, aby s plnou 

odpovědností předem zabezpečili, ţe na stránkách tisku se neobjeví skryté 

invektivy a útoky proti církevní politice státu.
130

  

 

V důvodové zprávě k danému materiálu sekretariát vysvětluje, ţe je nutné se neustále 

vracet k „usnesení předsednictva ÚV KSČ z ledna 1973 o dlouhodobém postupu při 

řešení vztahů KSČ a socialistického státu vůči církvím, věřícím a náboţenské 

ideologii“, a na základě stavu religiozity a procesu postupující sekularizace v celé 

společnosti usměrňovat orientaci církevního tisku tak, aby „slouţil pozitivnímu 

ovlivňování věřících ve smyslu politiky Národní fronty, přinášel angaţované 

informace z oblasti vnitřní a zahraniční politiky ČSSR a tlumočil je svým čtenářům 
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adekvátní církevní formou“.
131

 Navrţená opatření, týkající se periodického tisku, 

SPVC v roce 1976 formuloval takto: 

1. Na úseku kádrového zkvalitňování sloţení redakcí, redakčních rad 

a dopisovatelského aktivu: 

a) V souvislosti s vytvářením jednotné celostátní kartotéky 

duchovních všech církví a náboţenských společností a 

kádrového přehledu o zaměstnancích jejich ústředí, provést 

vyhodnocení současného sloţení redakcí, redakčních rad a 

dopisovatelského aktivu. Na základě výsledků stanovit 

perspektivnost jednotlivých interních a externích redaktorů, 

redakčních rad a základního kádru dopisovatelů, včetně 

zpracování výhledového plánu kádrových rezerv a práce s 

nimi. 

b) Zásadně nepřipustit, aby v církevním tisku publikovaly osoby, 

jeţ se kompromitovaly v krizových letech 1968–1969 svými 

antisovětskými a antisocialistickými postoji. 

c) Ve spolupráci se všemi sloţkami státní správy vytvářet 

podmínky a podporovat ty duchovní i laiky, kteří jsou loajální 

ke státu a angaţují se ve vnitřní i zahraniční mírové činnosti. 

d) Po vzoru redakčních rad krajských výborů SKD „Pacem in 

terris“
132

 vytvářet i u ostatních církví a náboţenských 

společností síť angaţovaných dopisovatelů, zejména kolem 

jejich mírových odborů a komisí.  

e) Zavést systém práce s redaktory a tiskovými komisemi s cílem 

pravidelně je informovat o základních otázkách vnitřní a 

zahraniční politiky ČSSR a dalších států světového 

socialistického společenství i zásadních rozhodnutí státních a 

stranických orgánů. 

2. Na úseku dalšího zkvalitňování obsahového zaměření církevního 

tisku, jeho řízení a politické usměrňování: 

a) Za základní cíl i do budoucna povaţovat orientaci církevního 

tisku tak, aby slouţil pozitivnímu ovlivňování věřících ve 

smyslu politiky Národní fronty, včetně adekvátního způsobu 

vyjadřování a církevní formou. 

b) Schvalovat na Sekretariátě pro věci církevní MK roční ideově 

tematické plány jednotlivých církevních periodik, čtvrtletně 

plánovat obsahové zaměření úvodníků a nosných článků. 

c) Obsahové zaměření ideově tematických plánů, spojené 

s hodnocením církevního tisku, nejméně 2x ročně konzultovat 

s představiteli církví a náboţenských společností za účasti 

odpovědných redaktorů a referentů Sekretariátu pro věci 

církevní MK ČSR na půdě státní správy. 

d) Při sledování obsahového zaměření církevního tisku dále 
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  Ibidem.  Jedním dechem autor Důvodové zprávy dodává: „Na druhé straně stále více do popředí 

vystupuje povinnost důsledně uplatňovat právě v této citlivé oblasti všechna zákonná ustanovení a 

směrnice.“ 
132
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prohlubovat spolupráci mezi Sekretariátem pro věci církevní a 

Českým úřadem pro tisk a informace, jenţ provádí následnou 

kontrolu obsahu všech církevních periodik. Vzájemných 

kontaktů vyuţít ke kaţdoročnímu hodnocení realizace ideově 

tematických plánů jako podkladu pro informační zprávu pro 

státní a stranické orgány.  

e) Mimořádnou pozornost věnovat církevním týdeníkům 

Katolické noviny, Kostnické jiskry a Český zápas. Zúčastňovat 

se jejich redakčních rad, předběţně projednávat jejich obsah a 

ve spolupráci s Českým úřadem pro tisk a informace je 

hodnotit následně. Nepřipustit, aby zasahovaly do oblasti 

ţivota, jeţ církvím nepřísluší (zdravotnictví, sociální politika, 

výchova mládeţe, rekreace apod.). 

f) Podle potřeby volat odpovědné redaktory církevních časopisů 

na individuální konzultace na Sekretariát pro věci církevní MK 

ČSR. Zvýšenou pozornost věnovat i externím redaktorům 

těchto periodik. 

g) K účinnějšímu lektorování periodických i neperiodických 

tiskovin vytvořit při Ústředním církevním nakladatelství z řad 

pracovníků společenských věd externí lektorskou skupinu.  

3. Na úseku ekonomického zabezpečení, periodicity, rozsahu, 

formátů, nákladů a remitendy: 

a) Pro roky 1977 a 1978 nepovolovat zvyšování nákladů 

církevních periodik. V průběhu těchto let naopak vytvářet 

předpoklady pro jejich postupné kvantitativní omezování.
133

 

 

Zpráva hodnotí dosavadní úspěchy konsolidačních snah státní správy a s jistou 

dávkou uspokojení shledává, ţe církevnímu tisku „byla vrácena úloha, která mu 

přísluší“,
134

 zároveň však upozorňuje, ţe „nejsloţitější zůstává situace v oblasti 

periodického tisku“, kterou je třeba řešit. Na jaře 1976 vycházelo v ČSR celkem 21 

církevních časopisů, z toho 3 týdeníky
135

, 11 měsíčníků, 5 dvouměsíčníků a 2 

čtvrtletníky. Od počátku normalizace se Sekretariát pro věci církevní zaměřil 

především na zintenzivnění práce s interními a externími redaktory jednotlivých 

církevních periodik. Cílem SPVC bylo přehodnotit „kádrový stav v redakcích“ a 

vytvořit „plán kádrových rezerv“, k čemuţ chtěl vyuţít jednotné celostátní kartotéky 

duchovních všech církví a náboţenských společností, která měla být vytvořena do 

listopadu 1976. Paralelně sekretariát vytvořil kartotéku členů redakčních rad: 

V letošním roce byla jako součást zvýšení péče o církevní časopisy 

zaloţena kartotéka členů redakčních rad, aby státní správa mohla účinněji 

ovlivňovat jejich sloţení, pracovat s nimi a vybírat z nich dopisovatele pro 
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spolupráci v mírových církevních organizacích pro potřeby u nás i 

v zahraničí. Současně se počítá s přípravou perspektivních vedoucích 

kádrů.
136

 

 

Vedoucí redakcí se setkávali pravidelně jednou za čtvrt roku se zástupci Sekretariátu 

pro věci církevní na ministerstvu kultury. Na tyto schůzky byli zváni i externí 

odborní lektoři, kteří šéfredaktory církevních novin a časopisů instruovali v různých 

oblastech redakční práce (např. besedy o tiskovém či autorském zákoně, zahraničně 

politické situaci etc.): „Tyto besedy mají jednak význam pro rozšíření obecné 

informovanosti církevních pracovníků, jednak napomáhají vytvářet klima společné 

zodpovědnosti za profil kaţdého církevního periodika i atmosféru vzájemné 

důvěry.“
137

 Sekretariát bolestně vnímal fakt, ţe profesionální redakce v pravém slova 

smyslu „existuje pouze u Katolických novin, všechny ostatní časopisy včetně 

týdeníků, jsou redigovány duchovními, pracovníky aparátu církví nebo 

bohosloveckých fakult, někdy i přímo představiteli jednotlivých církví“.
138

 To byl 

také jeden z důvodů, proč SPVC nechal ustavit expertní lektorkou skupinu, sloţenou 

„z řad pracovníků společenských věd“, která působila v rámci Ústředního církevního 

nakladatelství a byla zodpovědná za lektorování jak periodického, tak 

neperiodického tisku. Primárně měla lektorská skupina na starost posudky rukopisů 

knih, popř. vypracovávala expertní vyjádření ke sporným článkům, sekundárně byla 

vyuţívána jako platforma pro výuku redaktorů a šéfredaktorů církevních tiskovin. 

Sekretariát pro věci církevní si v průběhu osmdesátých let začal uvědomovat, ţe 

pravidelná setkávání vedoucích redaktorů se zaměstnanci sekretariátu a lektory 

nejsou dostatečnou náhradou za neexistující ţurnalistické vzdělání, proto se SPVC 

rozhodl připravit speciální postgraduální studium pro redaktory církevních novin a 

časopisů:  

Zásadní růst kvality není myslitelný bez zlepšení úrovně tiskových 

pracovníků v církvích. Ukazuje se, ţe systém pravidelných porad vedení 

SPVC MK ČSR s vedoucími redaktory církevních a náboţenských 

periodik nemůţe vyváţit nedostatek novinářské a vydavatelské 

kvalifikace. Chceme-li ve větší míře zdůraznit jejich osobní zodpovědnost 

za ediční činnost, pak musíme současně zajistit i jejich pravidelné 

vzdělávání. SPVC MK ČSR, ve spolupráci se slovenským sekretariátem a 
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v koordinaci se Sekretariátem pro věci církevní vlády ČSSR připraví 

návrh postgraduálního studia pro redaktory církevního a náboţenského 

tisku v ČSSR na Fakultě ţurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Tímto 

studiem by se mělo dosáhnout především doplnění takových znalostí, 

které v současné etapě vývoje naší společnosti nezbytně potřebuje 

redaktor periodického tisku i vydavatel publikací.
139

 

 

Sekretariát pro věci církevní po celou dobu normalizace systematicky pracoval na 

‚zkvalitnění‘ obsahu církevních periodik, aby v co největší míře reflektovala oficiální 

politiku státu a ‚mírové snahy socialistického bloku‘. Zároveň se státní orgány 

snaţily o omezování publikační činnosti církví, coţ se v případě církevních periodik 

projevovalo především neustálým sniţováním nákladu. Byť byla tedy základní 

koncepce církevní politiky komunistické strany jasná a přímočará, přesto zpráva 

SPVC, pravděpodobně z roku 1987, překvapuje svým téměř ‚osvíceným‘ přístupem 

k problematice církevních periodik:  

V oblasti vydávání periodického tisku pro věřící lze situaci povaţovat za 

vcelku příznivou. Jak jiţ bylo uvedeno, podařilo se kádrově stabilizovat 

redakce a redakční rady, ovlivňovat obsah zveřejňovaných materiálů. U 

většiny periodik není náklad povolený Federálním úřadem pro tisk a 

informace rozebrán, a tak má relativně kaţdý zájemce moţnost odběru 

poţadovaného periodika. I v této oblasti je však řada problémů. Jejich 

kořeny lze rovněţ nalézt v nesjednocení názoru na poslání církevního a 

náboţenského tisku v naší společnosti. Mnozí pracovníci, bohuţel i 

s jistou moţností zasahování, povaţují tento druh tisku za cosi cizorodého, 

v systému ostatního tisku nepatřičného. Ignorují politickou linii naší 

komunistické strany – vytvoření širokého bloku pracujících bez rozdílu 

náboţenského přesvědčení k plnění úkolů vytýčených XVII. sjezdem KSČ 

v oblasti urychlení sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a její 

přestavby, integraci věřících do socialistické společnosti, nikoli jejich 

vydělování. K poctivému plnění občanských úkolů musí cílevědomě vést i 

tiskové orgány církví. Mají-li m.j. tyto úkoly církevní a náboţenská 

periodika naplňovat, je třeba vytvářet příslušné podmínky. Církevní a 

náboţenský tisk má své pevné místo v systému periodického tisku v ČSSR 

a názor na jeho okrajovost a zbytečnost není ničím podloţený. Překvapuje 

proto odmítání přijímat předplatné z důvodu údajného vyčerpání nákladu. 

Církevní tajemníci ONV nepřípustně zakazují duchovním hromadný 

odběr, nebo určují limit výtisků, v některých místech přijímají opatření ke 

sníţení odběru např. Katolických novin v okrese. Doručování tohoto 

druhu tisku není v některých místech věnována dostatečná pozornost. 

Antisocialistické ţivly tak mají připravenou půdu pro věrohodnost tvrzení, 

ţe se periodický náboţenský tisk co nejvíce omezuje, aby ho sami věřící 

přestali předplácet. Sekretariát pro věci církevní MK ČSR přijal ve 

spolupráci s redakcemi církevních a náboţenských periodik v ČSR a 
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Ústředním ředitelstvím spojů, odborem PNS v Praze příslušná opatření. 

Stíţnosti čtenářů na dodávku periodik adresované redakcím či vedením 

církví jsou zasílány prostřednictvím SPVC MK ČSR k přímému prošetření 

Ústředního ředitelství spojů a o výsledcích jsou příslušné redakce 

informovány.
140

 

 

Takto vstřícný, a do značné míry otevřený, přístup k církevní problematice se 

objevuje ve zprávách sekretariátu z konce osmdesátých let. Archivní dokumenty 

ukazují, ţe navzdory jednotné koncepci církevní politiky, stanovené usnesením 

předsednictva ÚV KSČ z ledna 1973, měly jednotlivé sloţky státních a stranických 

orgánů občas odlišný pohled na její uplatňování. Lze to doloţit např. na případu 

hodnotící zprávy ČÚTI za měsíce leden – říjen 1980. Úředníci tiskového úřadu se ve 

své zprávě vymezují proti přístupu uplatňovanému v minulosti a předestírají nové 

hranice vnímání pojmu ‚společenská angaţovanost‘ v novinářské tvorbě: 

Přitaţlivost reálného socialistického humanismu a s tím spojená snaha 

církve přerůstat do socialismu nutí církevní tisk modernizovat své formy, 

přizpůsobovat se současným podmínkám. Přitom přebírá terminologii i 

některá hesla socialismu. Při přeorientování své ideologie věnuje církev 

prostřednictvím tisku pozornost především náboţenské interpretaci 

problémů společenského rozvoje a zahraniční politice (mírovému hnutí). 

Dokonce církev se jakoby stává nositelkou společenského pokroku, dělá si 

zásluhy o společensko-duchovní pokrok národa. Právě tím chce vytvořit 

moţnosti reklerikalizovat duchovní ţivot naší společnosti – proto musíme 

přistupovat k hodnocení církevního tisku z tohoto hlediska, a ne podle 

kritérií, které pouţíváme pro „světský“ tisk. […] Při hodnocení budeme 

prakticky vycházet z toho, ţe je ţádoucí určitý prostor např. pro aktivní 

účast církevního tisku na obraně míru. Současně bychom svým 

hodnocením neměli působit na zvyšování podílu společensko-politických 

materiálů, jako to bylo v minulosti. Protoţe pro církevní tisk je i obrana 

míru příleţitostí k náboţenské propagandě. Ideálním je společensko-

politický materiál bez náboţenské propagandy a jen v přiměřeném 

mnoţství. Naše hodnocení je tudíţ dáno hranicemi, které takto vznikají. 

(Tomuto hledisku neodpovídají některé formulace v registračních 

přihláškách, které jsou překonány společenským vývojem a i politicky 

nesprávně vyjádřeny). […] 

Závěr: 

Z hlediska postavení církví v naší republice a v rámci souţití ideologií 

nemoţno církevním časopisům vytknout, ţe obsahově porušují dané 

normy. I podíl společensko-politické a občansko-výchovné tematiky je 

všeobecně spíš nadměrný z hlediska církevního charakteru těchto 

časopisů. […] V manipulování s náboţenskými, biblicky apod. laděnými 

jinotaji, je církevní tisk těţko postihnutelný. Při sledování účinnosti tohoto 

typu publicistiky je tím náročnější ochrana státních zájmů. Církve 
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prokazují schopnost velmi obratně manévrovat, krýt své skutečné záměry i 

zdánlivě pokrokovými formami, vyuţívat některých soudobých 

(pokrokových nebo přímo socialistických) termínů apod.
141

 

 

Sekretariát pro věci církevní v reakci na dané hodnocení tiskového úřadu zaslal 

Ústřednímu výboru KSČ dopis, ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas s vývody 

úředníků ČÚTI. Svoji písemnou reakci zdůvodňuje předpokladem, ţe „tento materiál 

byl rozeslán i stranickým a dalším státním orgánům a proto povaţujeme za správné 

sdělit toto stanovisko“: 

Obsah hodnotící zprávy je jistě zpracován se snahou co nejobjektivněji 

informovat nadřízené stranické a státní orgány o působení a dopadu 

církevního vlivu prostřednictvím jeho tisku na naší veřejnost. Podle 

našeho názoru je však toto stanovisko příliš úzce pochopeno, a proto 

neodpovídá současné situaci v církevněpolitické oblasti. Navíc je 

pochopeno poněkud v opačném slova smyslu, neţ je přímo uloţeno 

usnesením předsednictva ÚV KSČ z ledna 1973, které dosud je plně 

v platnosti.
142

 

 

Přes občasné neshody mezi jednotlivými orgány státní a stranické moci byla církevní 

politika strany zřejmá a důsledně uplatňovaná po celou dobu komunistického reţimu. 

Ještě usnesení předsednictva ÚV KSČ z roku 1985 mezi úkoly stanovenými pro 

oblast církevního tisku vyzdvihuje nutnost „soustavně zvyšovat společenskou 

angaţovanost“ církevních periodik, aby „vhodným a pro věřící adekvátním 

způsobem posilovaly mírové aktivity církví“ a „vytvářely pozitivní vztahy mezi 

státem a církví“.
143

 V daném období kladl sekretariát velký důraz na odborné 

vzdělávání redaktorů církevních časopisů, za tímto účelem byl pravidelně pořádán 

odborný seminář na SPVC a na bohosloveckých fakultách se pro vybrané studenty 

organizovaly „semináře z problematiky tisku“, které vedli vyučující Fakulty 

ţurnalistiky Karlovy Univerzity. Státní správa věřila, ţe jen „kvalitní přípravou 

pracovníků se postupně podaří zvyšovat společenskou angaţovanost církevního tisku 

a jeho pozitivní vliv na věřící, jeho obsahové a formální kvality, i zodpovědnost 

redakčních a vydavatelských kolektivů za nezávadnost vydávaného církevního 

tisku“.
144
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4. Evangelický tisk 
 

Církev českobratrská evangelická vydávala po roce 1948 pouze čtyři periodika. „Na 

evangelické půdě vydávají dnes tyto tiskoviny: 1/ Kostnické jiskry – týdeník 

Kostnické jednoty, redaktor Dr. Eiderna. 2/ Český bratr – měsíčník ČCE, redaktor 

farář Svatoň. 3/ Věstník Synodní rady.
145

 4/ Křesťanská revue, kterou vede prof. 

Hromádka.“
146

  

Kostnické jiskry vycházejí od roku 1914
147

; Český bratr od roku 1886, jako 

kmenový časopis Českobratrské církve evangelické od roku 1924; Křesťanská revue 

od roku 1927; Věstník Synodní rady byl publikován v letech 1919–1951. V roce 

1954 začal vycházet ještě Ekumenický bulletin, určený pro zahraničí. Svébytnou 

kapitolou zpracovávaného období jsou peripetie mládeţnického časopisu Bratrstvo, 

který původně vycházel od roku 1919 a byl zakázán nacistickými úřady v roce 1942. 

Po válce ho synodní rada dokázala na krátko obnovit, aby byl opět zrušen, tentokrát 

úřady komunistickými po roce 1948. Ještě jednou pak Bratrstvo vycházelo mezi léty 

1969–1972.  

Ze všech uvedených periodik jsou z hlediska předmětu této práce zajímavé 

Kostnické jiskry, Český bratr, Bratrstvo a Ekumenický bulletin, o kterých 

pojednávají následující kapitoly.  

Jak bylo jiţ řečeno v předešlých kapitolách, SÚC, později SPVC, měl sledovat 

situaci v církvi, snaţit se ji ovlivňovat pronikáním do ústředí církve a ideologickým 

působením na členy synodní rady, duchovní a laiky. Církevní tiskoviny byly 

pochopitelně vnímány jako ideální prostředek k ovlivňování názoru řadových 

věřících, i proto, ţe byly vydávány církví a ne státem. Hlavním zájmem komunistů v 

první fázi bylo přesvědčit věřící, ţe křesťanství a komunismus mají mnoho 

společného, především v sociální oblasti. Svůj protikatolický boj spojila 

komunistická garnitura s důrazem na odkaz české reformace a husitství, coţ 

nepochybně většině českých evangelíků vyhovovalo. Například jiţ v roce 1946 

zpracovalo církevní oddělení ÚAV NF témata, která chtělo prosadit na stránky 

celostátních deníků. V plánu tiskového oddělení na měsíce červen a červenec byla 
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například tato témata: „Výročí mistra Jan Husa /530 let/
148

. Vypracováno 8 themat, 

mezi jinými: Táboritská a lidová demokracie, Tradice husitská a komunisté, 6. 

červenec a naše národní vítězství, KSČ – nositelka husitských tradic.“
149

 Komunisté 

také umně spojili poválečné (a nejen poválečné) protiněmecké nálady českého 

obyvatelstva s poukazem na němectví těch, kteří potlačovali české reformní hnutí, a 

to pod záštitou Říma. To byl další velice šikovně vyuţitý motiv v kontextu českých 

nekatolických církví. V plánu organizačního sekretariátu ÚV KSČ na rok 1950 je to 

formulováno takto:  

Je potřeba prosazovat a podporovat: 

[...] pěstování kultu cyrilometodějského, podle něhoţ má původní 

křesťanství rysy, které jsou totoţné s náplní socialismu a které přišlo od 

východu. Hlasatelé těchto idejí byli persekováni německými biskupy, kteří 

představují křesťanství zkaţené a zpanštělé. Jiţ tehdy se Řím postavil 

proti představitelům tohoto náboţenství a pronásledoval je. 

Cyrilometodějská tradice má u nás hlubokou národní i náboţenskou 

tradici a vhodnou ideovou náplň pro hnutí, které umoţňuje řešení všech 

dílčích ideových otázek.
150

 

 

Základní témata, která SÚC chtěl vidět na stránkách církevních časopisů, popřípadě 

denních listů, pokud se to vztahovalo k církevní otázce, se týkala: a/ záruky 

náboţenských svobod v rámci lidově demokratického zřízení, b/ velkorysosti státu v 

otázce hospodářského zabezpečení církví a náboţenských společností, c/ 

zrovnoprávnění všech církví, d/ afinit mezi křesťanstvím a socialismem (příchod z 

východu, sociální důraz, společný cíl – spravedlivá beztřídní společnost atd.), e/ 

husitství jako sdílené tradice, f/ společného boje za mír, g/ poukazu na ‚reakční 

politiku‘ Vatikánu.  

Evangelickému tisku nedělalo pravděpodobně velké potíţe věnovat se většině z 

těchto témat s upřímným zaujetím. Nicméně mnohé články byly psány více neţ 

tendenčně. V číslech těsně po únoru 1948 byla snaha nalézt odpověď na otázku 

angaţovanosti křesťana v politice (moţná to byla z části téţ reakce na kritiku z řad 

členů církve ohledně nápadného sympatizování časopisů s reţimem), ale toto hledání 

vyznívalo poněkud rozpačitě. Na jedné straně byla zdůrazňována křesťanova 

zodpovědnost za svět, jeho snaha o sociální spravedlnost a pomoc bliţnímu, na 

straně druhé byla často zmiňována povinnost občana dát vladaři, co jeho jest; 
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povinnost křesťanů modlit se za svou vládu a vyprošovat jí moudrost, odpor ke lţi, 

nenávist k bezpráví a strach před zneuţitím moci.
151

 Články oscilovaly mezi 

podporou aktivní a pasivní role křesťana v tomto světě, nicméně oba mody 

podporovaly státní zřízení a církevní politiku. Ţádné negativní postoje, otevřená 

kritika či přímé odsouzení politické linie státu ostatně nebylo ani moţné. Snad i z 

tohoto důvodu se církevní tiskoviny stále více a častěji uchylovaly k čistě teologické 

a církevní tematice.  
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4.1. Ekumenický bulletin 
 

Komunisté si od samého začátku uvědomovali důleţitost ‚vnější propagandy‘ jako 

prostředku pro vytváření obrazu ‚svobodné společnosti‘ respektující náboţenskou 

svobodu a vyznání jejích obyvatel. V celoročním pracovním plánu církevního 

oddělení ÚAV NF na rok 1949 bylo vedle vydávání věstníku
152

 naplánováno také 

vydávání mezinárodního bulletinu evangelických církví. Tento plán zůstal ve fázi 

projektu po několik let, a aţ 13. dubna 1954 bylo na schůzi organizačního 

sekretariátu ÚV KSČ schváleno vydávání „zahraničního bulletinu československými 

protestantskými církvemi.“
153

 Bulletin měl vycházet jednou měsíčně nákladem 2.000 

výtisků ve dvou jazycích. Vedením byl pověřen prof. Josef Lukl Hromádka, Dr. 

Havelka ze SÚC měl dohlíţet na nezávadnost a vhodný obsah bulletinu. Důvody 

vydávání bulletinu shrnuje Dr. Havelka následovně: 

Mělo by značný význam, kdyby naše protestantské církve mohly ve 

větším rozsahu neţli dosud soustavně zasílat do zahraničí pravdivé zprávy 

o ţivotě protestantských církví u nás, o náboţenské svobodě, která je jim 

zabezpečena, a o jejich kladném postoji k boji za mír. [...] Doporučujeme, 

aby také u nás protestantské církve vydávaly podobný bulletin, určený pro 

zahraničí, nákladem 2.000 – 3.000 výtisků v angličtině a němčině. Bulletin 

by přinášel pravdivé informace o svobodném ţivotě církví u nás a projevy 

našich protestantů a církví pro mír a dorozumění mezi národy. Prakticky 

by Státní úřad pro věci církevní prověřil předem text kaţdého čísla. 

Vydavatelem by byly protestantské církve a vedoucí osobností redakce 

děkan Hromádka.
154

 

 

Krátce po schválení bulletinu komunistickou stranou se sešli dne 4. května 1954 na 

podnět Kostnické jednoty a prof. Hromádky v Bratislavě zástupci evangelických 

církví v Československu, aby projednali „některé zásadní a technické otázky 

vydávání bulletinu“. Luděk Broţ, tajemník synodní rady ČCE, který byl pověřen 

organizací přípravných prací, představil ostatním zúčastněným, jak by si praţská 

redakce představovala obsah nového periodika:  

Šlo by o trojí druh informací: 1. přehledné články o stavu i dílčích 

problémech evangelických církví v ČSR, 2. články vyzdvihující různé 

otázky spolupráce a vztahu církví a lidově demokratického státu, 3. 
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 Věstník synodní rady Českobratrské církve evangelické vycházel jednou měsíčně.  
153

 NA, fond KSČ-ÚV-02/3, sv. 60, a.j. 272. Zpráva ze 144. schůze organizačního sekretariátu ÚV 

KSČ. 
154

 Ibidem.  



51 

 

stručné, výrazné aktuality církevní, kulturní /s náboţenstvím související/, 

theologické, církevně-politické a pod.
155

 

 

Na závěr schůze bylo po delší diskuzi rozhodnuto, ţe se do kaţdého čísla bude 

zařazovat jen jeden delší článek, jakýsi medailonek jedné z církví, nebo příspěvek o 

pracovních výsledcích či problémech určité církve /1–3 strany/. Také bylo 

dohodnuto, ţe v kaţdém čísle bude jeden zásadní článek, který bude podepisovaný – 

všechny ostatní články a zprávy měly být anonymní. V prvním čísle bulletinu měl 

být v úvodníku uveřejněn informativní článek o Slezské církvi evangelické 

augsburského vyznání z pera J. L. Hromádky a hodnocení Evanstonu.
156

  

Zahraniční bulletin vycházel od roku 1954 pod názvem ‚Protestant Churches in 

Czechoslovakia‘, německá verze pod titulem ‚Die Protestantischen Kirchen in der 

Tschechoslowakei‘. Roku 1964 byl název změněn na ‚Ökumenische Nachrichten‘, v 

anglické verzi poté vycházel pod názvem Ecumenical Information.
157

  

Nápad vydávat mezinárodní bulletin přišel nejspíše od J. L. Hromádky, tomu 

nasvědčuje i pětiletá pauza mezi návrhem a jeho realizací. Kdyţ si komunisté 

uvědomili, ţe by vydávání takového časopisu mohlo pozitivně ovlivnit vnímání ČSR 

v zahraničí, rozhodli se návrh podpořit. Dalším důvodem snad byl i fakt, ţe prof. 

Hromádka byl pro komunistické vedení nejspolehlivějším ‚kádrem‘ nejen v řadách 

ČCE, ale v církevních kruzích obecně. S prof. Hromádkou státní správa počítala při 

přípravách návrhů církevní politiky týkající se mezinárodních aktivit a mírového 

hnutí.
158

 Ve zprávách o situaci v církvi si SÚC, později SPVC, často stěţoval na 
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 A ČCE. Krabice XII D. Záznam o poradě svolané z podnětu sekretariátu Kostnické jednoty a 

děkana Komenského fakulty prof. J. L. Hromádky na úterý 4. května 1954 do Bratislavy, na níţ 

byly projednány některé zásadní i technické otázky vydávání bulletinu evangelických církví v 

Československu. 
156

 Konference Světové rady církví konaná roku 1954 v Evanstonu v USA. Ekumenická rada církví 

ČSR byla ustavena v červnu 1955.   
157

  V roce 1976 vycházelo v ČSSR šest církevních časopisů určených pro zahraniční propagandu: 

Informační bulletin RŢNO (4; 750) Ţidovské náboţenské obce, Ecumenical information (10; 

2.000), Ekumenische Nachrichten (10; 1.000), Communio Viatorum (4; 800) spojený s KEBF, 

Christ Peace Conference (6; 2.100) a Christliche Friedenkonferenz (6; 1.600) Křesťanské mírové 

konference. V závorce je uveden počet čísel za rok a náklad.  
158

  NA, fond MŠK 47I A, sv. 2. Informace o výsledcích jednání o současných církevně politických 

problémech s vedoucími pracovníky Výborů pro záleţitosti církví při Radě ministrů SSSR (leden 

1960). „1. Poţádat prof. Hromádku, aby ve spolupráci s metropolitou Nikolajem aj. vypracoval 

zásadní programovou perspektivu hnutí [Křesťanská mírová konference] a posoudit tento program 

v příslušných stranických a státních orgánech. Pokládáme za nutné, dát tuto zásadní linii posoudit 

stranickým a státním orgánům Sovětského svazu. Prokonzultovat tuto zásadní linii i s ostatními 

státními orgány pro řízení církevní politiky v socialistických zemích, zejména v NDR a Maďarsku. 

[…] Ustavit u prof. Hromádky malý sekretariát tohoto hnutí, dát mu finanční a politickou 

podporu.“ 



52 

 

Hromádkovu izolaci v rámci církve a neustále se hledaly cesty, jak tuto izolaci 

překonat.
159

  

U nás plně podporujeme zahraniční styky evangelických církví na 

základě theologicko politické koncepce prof. Hromádky. I přes sloţité 

události, ke kterým došlo v posledním údobí v našich zemích, Hromádka 

stojí na naší straně. Informovali jsme soudruhy otevřeně o tom, ţe 

Hromádkova posice v církvích není silná. Vedení českobratrské církve 

jeho koncepci nepodporuje a okruh jeho spolupracovníků mezi 

duchovními je stále úzký. Po XX. sjezdu a po maďarských událostech 

probíhá mezi evangelickými duchovními diskuse o zásadních 

politických a theologických otázkách, která není dosud skončena.
160

 

 

Mezinárodní styky evangelických církví hrály pro komunistické vedení důleţitou roli 

a umně je vyuţívalo jako součást propagandy směrem do zahraničí, vyuţívaje 

„positivních prvků theologické, filosofické a politické koncepce některých 

protestantských osobností pro cíle zahraniční politiky socialistického a celého 

mírového tábora“.
161

 Zpráva o periodickém tisku z května 1969 charakterizuje 

ekumenický bulletin těmito slovy: 

Je to zahraniční bulletin, jenţ přináší fakta o ţivotě a činnosti 

protestantských církví v Československu, sdruţených v Ekumenické 

radě církví, jimiţ je také vydáván. Jeho smyslem a cílem je ukázat 

zahraničním církvím, náboţenským společnostem a střediskům, 

fakultám i jednotlivcům šíři náboţenských moţností církví 

v socialistickém státě. Bulletin má značný ohlas, který se odráţí jak 

v zahraničním evangelickém tisku /přetiskování a komentování zpráv/, 

tak v korespondenci, která je vesměs pozitivního charakteru.
162

 

 

Bulletiny byly vydávány Ekumenickou radou církví (ERC), která pravidelně ve 

čtvrtletních intervalech zasílala vyúčtování ministerstvu kultury.
163

 Církevní časopisy 

určené pro ‚zahraniční propagaci‘ byly jedinými církevními periodiky, která byla 

buď zcela, nebo částečně financována ze státního rozpočtu. Z materiálů SPVC 

vyplývá, ţe státní dotace byla „poskytována pouze u 3 časopisů, které mají charakter 

zahraničně-propagační. Jsou to Communio Viatorum, Informační bulletin 
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  NA, fond SÚC, sv. 112, rok 1954 – 1956. Situační zprávy z protestantských církví a perspektiva 

dalšího vývoje ze dne 15.10.1954. 
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  NA, fond MŠK 47I A, sv. 2. Sloţka: Zprávy pro ÚV KSČ o církevně politické situaci a dalších 

tématech (1957, 1960, 1962). Materiál s názvem K problematice zahraniční činnosti 

protestantských církví. 
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  Ibidem.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 81a. Zpráva o periodickém církevním tisku k usnesení vlády ČSR ze 

dne 13. května 1969. (Usnesení č. 80 - pozn. autora).  
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  NA, fond MŠK 47I A, sv. 2. Vyúčtování Bulletinu Ekumenické informace č. VI-X/65 na Kčs 

15.836,62.  
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ţidovských náboţenských obcí a bulletin Ekumenické informace. Dotace 

povaţujeme za přiměřené významu a poslání časopisů.“
164

 Bulletin ERC byl však 

ministerstvem kultury dotován pouze ze dvou pětin, zbývající část byla hrazena 

z členských příspěvků jednotlivých církví sdruţených v ERC.  

Redakční radu tvořili pověřenci všech církví zastoupených v Ekumenické radě 

církví, kteří se scházeli zpočátku kaţdý měsíc, později se frekvence setkání ustálila 

na jednom za čtvrt roku. Existovala praţská, bratislavská a společná ústřední 

redakce, přičemţ oba národní redakční kruhy měly „soustavně kontrolovat práci 

ústřední redakce“, která se scházela střídavě v Praze a Bratislavě. Anglická verze 

bulletinu vycházela v nákladu 2.000 kusů, německá pouze v polovičním nákladu 

1.000 kusů. Obě jazykové mutace byly publikovány ve formátu A4 o rozsahu 10 

stran a periodicitě 10 čísel za rok. Zpráva Sekretariátu pro věci církevní z roku 1976 

s uspokojením konstatuje, ţe všech šest cizojazyčných časopisů „působí v souladu 

s církevní politikou státu a z náboţenských pozic propagují mírovou politiku 

československé vlády, pravidelně informují o postavení církví v ČSSR a o svobodě 

náboţenského vyznání u nás.“
165

 To však SPVC nestačilo, v reakci na XXV. sjezd 

KSSS cítil sekretariát potřebu zintenzivnit zahraniční propagandu církevních 

periodik, coţ formuloval v důvodové zprávě materiálu takto: 

V souvislosti s úkoly vytyčenými XXV. sjezdem KSSS v rámci 

nesmiřitelného boje proti všem socialismu nepřátelským ideologiím, 

vystupuje do popředí v církevně politické oblasti otázka intenzivnějšího 

boje proti klerikálnímu antikomunismu. V podmínkách České 

socialistické republiky proto chce do budoucna SPVC MK ČSR věnovat 

větší pozornost vnější propagandě, tzn. více neţ dosud ve spolupráci se 

sdělovacími prostředky seznamovat světovou veřejnost se skutečným 

ţivotem církví a náboţenských společností v českých a moravských 

krajích a účinněji tak paralyzovat útoky proti „náboţenské nesvobodě“ 

v ČSSR. Uvedený úkol chce SPVC MK ČSR zabezpečovat po několika 

liniích. Předně to bude znamenat zintenzivnění a zkvalitnění práce 

s reaktory a redakčními radami našich cizojazyčných církevních 

časopisů. Dále doporučujeme připravit v průběhu roku 1977 komplexní 

návrh pro oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, jakými formami 

zapojit více neţ dosud do boje proti klerikálnímu antikomunismu 
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 81a. Zpráva o periodickém církevním tisku k usnesení vlády ČSR ze 

dne 13. května 1969. Náklady na vydávání Informačního bulletinu ţidovských náboţenských obcí 

a Communia Viatorum byly hrazeny MK v plné výši. Náklady na vydávání bulletinu Ekumenické 

informace byly hrazeny MK pouze 2/5. Zbytkem přispívaly církve v rámci členských příspěvků 

zasílaných ERC.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 

opatření. Přijato podatelnou ministerstva kultury dne 23.3.1976. „Jeden z nejúčinnějších 

prostředků zahraniční propagace z církevní oblasti je vyuţití Čs. rozhlasu, případně Čs. televize a 

Čs. filmu.“  
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zahraniční vysílání Čs. rozhlasu, Čs. televize, Čs. státní film a 

cizojazyčná periodika.
166

 

 

S vydáváním církevních periodik určených pro zahraničí nebyly z pohledu státní 

správy nikdy potíţe. V druhé polovině osmdesátých let Sekretariát pro věci církevní 

bilancuje práci a význam časopisů určených pro zahraniční propagaci následovně: 

Dobrou a poctivou práci při seznamování s pravdivým obrazem o ţivotě 

církví a věřících v naší vlasti sehrály náboţenské časopisy a informační 

bulletiny v cizích jazycích. Při jejich tvorbě však nebude moţno nadále 

odtrhávat obsah od formy: je nutno výrazně zlepšit jejich technické 

zpracování, aby i svým vzhledem dobře propagovaly naši vlast jako 

vysoce rozvinutou průmyslovou zemi. Obdobně tomu musí být i u 

„tváře“ některých domácích církevních časopisů. (Např. Věstník Rady 

ţidovských náboţenských obcí). Jejich grafické zpracování a 

polygrafická kvalita je velmi nízká. Stovky jejich výtisků jsou zasílány 

do zahraničí.
167

 

 

Zahraniční bulletiny patřily k nejméně problematickým církevním periodikům, která 

měla státní správa naprosto pod svou kontrolou, a do jejichţ redakcí byli dosazováni 

pouze státní bezpečností prověření členové církve – většinou špičky církevní 

hierarchie. Měsíčník Protestantské církve v ČSR – později přejmenovaný na 

Ekumenické informace – byl od samého počátku úzce spojen s vedením 

Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, jelikoţ realizací byl pověřen děkan 

KEBF prof. Hromádka, a za vznik časopisu se velmi zasazoval tehdejší tajemník a 

pedagog fakulty Bohumil Pospíšil, který stál později i v pozadí vzniku Ekumenické 

rady církví. Přípravu bulletinu dostal na starost tajemník synodní rady Luděk Broţ, 

který byl téţ za ČCE nominován do redakční rady. Byť šlo tedy o časopis 

československých protestantských církví, ČCE hrála při jeho tvorbě a realizaci 

klíčovou roli a zásadně určovala, v součinnosti se státními orgány, jeho podobu. Jistě 

není náhodou, ţe administrace a ústřední redakce časopisu byly v sídle synodní rady 

ČCE.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 

opatření. Přijato podatelnou ministerstva kultury dne 23.3.1976. 
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Neperiodický a periodický tisk církví a náboţenských společností 

v ČSR. (Současný stav a perspektivy). Pravděpodobně z roku 1987. 
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4.2. Kostnické jiskry 
 

4.2.1. Týdeník československých evangelíků 

 

Kostnické jiskry (Kj) byly jediným evangelickým týdeníkem
168

, a proto mu byla ze 

strany státních úřadů věnována největší pozornost. Jeho vydavatelem byla Kostnická 

jednota (KJ), i kdyţ ve státní evidenci církevních tiskovin byly Kostnické jiskry 

vedeny na vrub Českobratrské církve evangelické. Z této poněkud dvojaké situace v 

otázce ‚vydavatele‘ Kostnických jisker vznikl roku 1948 konflikt mezi synodní radou 

ČCE a ústředním výborem Kostnické jednoty. Spor se rozhořel kolem změn v 

obsazení redakční rady Kostnických jisker, ve které byli dominantními představiteli 

farář Stanislav Čapek (předseda redakční rady) a vedoucí redaktor Luděk Broţ, oba 

členové ČCE. Synodní rada chtěla spolurozhodovat při změnách v redakční radě, 

hlavně neměla zájem na odchodu redaktorů S. Čapka a L. Broţe, a argumentovala 

tím, ţe v roce 1945 doručila a spolupodepsala ţádost KJ ministerstvu informací o 

povolení dalšího vydávání Kostnických jisker. S takovým argumentem KJ 

nesouhlasila a nadále prosazovala své právo výhradního vydavatele týdeníku. 

Tehdy byly zastaveny všecky časopisy a českým evangelickým církvím 

měl být společně povolen pouze jediný časopis. Ve společných poradách 

všech evang. církví v květnu r. 1945 se tyto musely rozhodnout, který z 

dosavadních časopisů přijmou za svůj dočasný společný orgán. Mohl to 

být kterýkoli jejich měsíčník. Rozhodly se však pro týdenník Kostnické 

Jiskry. V tom smyslu se souhlasem všech jejich jménem pak synodní 

rada spolupodepsala ţádost Kostnické jednoty. [...] V povolení, které 

vydalo ministerstvo informací 30. května 1945 č. 40238 se jasně praví, 

ţe Kostnické Jiskry budou vycházet jako orgán všech evang. církví v 

ČSR, jeho vydavatelka ţe bude Kostnická jednota, ústředí čsl. 

evangelíků. [...] Příslušný referent ministerstva informací, který si dal 

předloţit spisy, však prohlásil, ţe není pochyby o tom, ţe právo 

disposiční má jedině Kostnická jednota.
169

 

 

Ústřední výbor Kostnické jednoty pověřil v lednu 1948 předsednictvím redakční 

rady Dr. J. Lavičku. Vedení KJ se především nelíbilo, ţe redakční rada Kostnických 
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Zpráva o časopisu Kostnické jiskry ze dne 3.1.1980. Kostnické 

jiskry začaly vycházet v lednu 1914 jako čtrnáctideník; za 1. světové války byl časopis často 

konfiskován a v roce 1915 zastaven – KJ vydávala náhradní časopis s názvem Česká reformace; 

od ledna 1919 vycházejí Kj opět pravidelně jako týdeník (4. ročník).  
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 A ČCE. Dopis Kostnické jednoty zaslaný synodní radě ČCE dne 10.2.1948, podepsán tajemník Dr. 

L. Štastný a předseda K. Lanštják.  
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jisker nerespektovala přání mnohých čtenářů, kteří si „stěţovaly [sic!] na to, ţe 

týdeník je veden jednostranně, způsobem, který jde přes hlavy a církevní zájem 

většiny odběratelů Kj. Bylo ţádáno, aby byl rozšířen počet přispívatelů a byly 

uveřejňovány zprávy bývalých přispívatelů. Jednání a usnesení ústředního výboru 

nebylo dbáno. [...] Stereotypní odpovědí br. faráře St. Čapka bylo: my se nedáme 

komandovat.“
170

 Dále si KJ stěţovala na to, ţe redakční rada ve skutečnosti 

nefungovala a předseda redakční rady rozhodoval za celou redakční radu. Synodní 

rada se potom ještě jednou pokusila prosadit do redakční rady ‚své lidi‘, kdyţ byl v 

květnu roku 1955 na zasedání synodního zastupitelstva ČCE podán kurátorem 

praţského seniorátu návrh, aby vedení ČCE bylo zastoupeno v redakční radě 

Kostnických jisker – oním stálým zástupcem synodní rady se měl stát tajemník J. 

Novotný.
171

 Tento návrh byl jednomyslně přijat a byl zaslán dopis KJ s ţádostí o 

jeho přijetí. KJ reagovala tvrzením, ţe „jestliţe by synodní rada ţádala svého stálého 

zástupce v redakční radě, měla by ústředí ostatních církví právo vyslovit totéţ přání. 

Takové rozšíření počtu členů redakční rady by nebylo ku prospěchu její pruţnosti a 

dělnosti. ÚVKJ tedy nemíní rozšiřovat počet stálých členů redakční rady.“
172

 Dále se 

v tomto listu uvádí, ţe redakční rada Kostnických jisker má jiţ nyní 13 členů, z nichţ 

70 % je z Českobratrské církve evangelické a zbývajících 30 % je rozděleno rovným 

dílem mezi čtyři příslušníky ostatních tzv. malých církví. Z těchto čísel je patrné, ţe 

ČCE měla největší vliv a moţnost formovat obsah Kostnických jisker.
173

 

Tento ‚politicko-mocenský‘ spor o vedení redakce Kostnických jisker se jeví o to 

paradoxnějším, kdyţ si uvědomíme, ţe vydávání evangelického týdeníku bylo do 

značné míry finančně závislé na dotacích ČCE. Kostnická jednota opakovaně ţádala 

o peněţité dary na provoz redakce, coţ synodní rada většinou řešila vyhlášením 

celocírkevní chrámové sbírky na podporu Kostnických jisker; výtěţek byl poté 
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 A ČCE. Dopis předsedy ústředního výboru KJ K. P. Lanštjáka zaslaný dne 17.1.1948 synodní radě 

ČCE. 
171

 NA, fond SÚC, sv. 112, inv. č. 132. Situační zprávy z protestantských církví a perspektiva dalšího 

postupu ze dne 15.10.1954. „II. Současná politická situace v církvi - b/ aparát synodní rady: [...] 

Novotný, jehoţ přitaţení do synodní rady bylo zamýšleno jako kádrová posila, si svým 

netaktickým postupem nezískal důvěry, je isolován a není vhodnou osobou pro přenášení úkolů. 

Nejpositivněji se jeví Luděk Broţ, který je velmi blízký Hromádkovi a má důvěru v církvi.“  
172

 A ČCE. Dopis Kostnické jednoty zaslaný synodní radě ČCE dne 24.10.1955, podepsán předseda 

J.B.Jeschke. 
173

  Přesto ještě v únoru 1956 zaslalo synodní zastupitelstvo ČCE dopis vedení KJ, ve kterém reaguje 

na zamítavé stanovisko KJ ve věci stálého zastoupení ČCE v RR Kostnických jisker: „Vaše 

důvody  [...] synodní zastupitelstvo nepřesvědčily a Vaše odpověď byla v diskusi hodnocena jako 

nevlídný čin.“ 
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poukázán KJ jako „přímý dar z účelové sbírky“
174

. ČCE pravděpodobně také 

přispívala největším dílem do finančního rozpočtu evangelického týdeníku, který byl 

podle synodní rady „obecně přijímán jako list českých evangelíků, tedy jako list 

největší evangelické církve v českých zemích, t.j. českobratrské církve evangelické, 

a nikoli jen jako spolkový list Kostnické jednoty“, jelikoţ církevní noviny a časopisy 

byly financovány pouze z peněz předplatitelů, popřípadě z dotací církví. SÚC si 

hospodářskou situaci církevních časopisů velice hlídal. Redakce musely pravidelně 

posílat vyúčtování za kalendářní měsíc, jednotlivá čtvrtletí a na počátku kalendářního 

roku za celý uplynulý rok. V případě ztrátovosti hrozil redakci postih. Distribuce 

církevního tisku přitom nezřídka fungovala na ‚křesťanských principech lásky‘ a 

časopisy dostávali všichni odběratelé bez ohledu na to, jestli zaplatili předplatné.
175

 

Od této praxe se později upouštělo, protoţe finanční schodky jednotlivých časopisů 

dávaly příčinu státním úřadům k rušení časopisů.  

Ztrátovost novin a časopisů měla různé příčiny a ne vţdy šlo o neschopnost 

vedení církve zajistit včasné platby odběratelů. Některé zásahy státní správy byly pro 

církevní tisk téměř likvidační, coţ dokládá příklad z roku 1967. Tehdy poţádala KJ 

synodní radu ČCE o finanční pomoc, jelikoţ od ledna daného roku došlo 

k výraznému zvýšení výrobních nákladů evangelických časopisů; ceny za papír se 

zvedly o 100 % a za tisk o 30–40 %, přičemţ cena týdeníku musela zůstat 

zachována.
176

 V praxi to znamenalo, ţe KJ byla nucena ţádat o pomoc jednotlivé 

církve. Na ţádost synodní rady zaslal Dušan Čapek, tehdejší vedoucí redaktor, 

podrobnější informace k hospodaření Kostnických jisker:
177
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 A ČCE, krabice XVI B. Ţádost vedení KJ o finanční pomoc na vydávání Kostnických jisker 

adresovaná synodní radě ze dne 6.3.1967. 
175

 NA, fond SÚC, sv. 15, a.j. km 1/1454. Zpráva o situaci v církevním tisku k 15.9.1953. „V 

administrování valné většiny církevních časopisů zvláště evangelických a pravoslavných jsou 

značné nepořádky. Značná část výtisků je buď přímo rozesílána zdarma, nebo i kdyţ jsou výtisky 

účtovány, nejsou jejich nedoplatky včas urgovány a potom jednoduše jsou dluţné částky 

odpisovány. Tím vznikají státu značné škody.“  
176

 A ČCE, krabice XVI B. Ţádost SR ČCE o povolení mimořádné chrámové sbírky zaslaná 

ministerstvu kultury a informací dne 24.4.1967. „Zvýšení nelze přenésti na spotřebitele novou 

úpravou předplatného nebo jiným způsobem.“ 
177

  A ČCE, krabice XVI B. Dopis redaktora Kj Dušana Čapka synodnímu kurátorovi ČCE Pavlu 

Šimkovi ze dne 4.4.1967. 
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          1966    1967 

Vydání za tisk    89.800 Kčs        135.800 Kčs  

Autorské honoráře   42.300 Kčs*          50.000 Kčs 

Reţijní náklady    75.000 Kčs          76.000 Kčs 

Celkem              207.600 Kčs        261.800 Kčs 

Příjmy              206.400 Kčs        206.200 Kčs 

* Nebyly zaplaceny za celý rok 

 

 

I v tomto případě vypsala synodní rada mimořádnou sbírku a obeslala jednotlivé 

sbory s ţádostí, aby se ke sbírce připojily. V archivních materiálech ČCE se 

nedochovala zpráva o výsledné částce, která byla nakonec mezi sbory 

českobratrských evangelíků vybrána. Z dopisu synodní rady jednotlivým sborům je 

pouze zřejmé, ţe peníze měly být zaslány poštovní poukázkou „pokladně synodní 

rady do 30. června 1967“
178

. Synodní rada rozhodla začátkem prosince vyčlenit 

Kostnické jednotě ze sbírky částku 15.000 Kčs, o dva týdny později, po uznání 

důvodů, které KJ ve své ţádosti předloţila, poslala dalších 5.000 Kčs s dodatkem, 

aby KJ povaţovala „tímto příspěvkem pomoc synodní rady za ukončenou, protoţe 

zbytek sbírky bude potřebí věnovat na úhradu schodku Českého bratra“.
179

 Vedení 

Kostnických jisker se bránilo tím, ţe aţ doposud byl týdeník nejen soběstačný, ale 

dokonce podporoval ze svých přebytků vedení Kostnické jednoty a Křesťanskou 

revue. Nelze doloţit, jak vypadalo hospodaření Kostnických jisker po roce 1967,
180

 

ovšem zpráva SPVC z roku 1987 konstatuje, ţe KJ „nezískává státní příspěvek na 

krytí schodku z vydávání časopisu a současné cenové moratorium na periodický tisk 

činí Kostnické jiskry hluboce ztrátové; existují jen díky peněţním darům věřících a 

církví“.
181

      

Kostnická jednota se snaţila uchovat si co největší nezávislost a svobodu od 

církví a chtěla si ponechat i výsadní vliv na formování Kostnických jisker, coţ se jí 

nakonec z pochopitelných důvodů nemohlo podařit. Jelikoţ to byly jediné 

evangelické noviny vycházející kaţdý týden, a navíc to byl týdeník mezi-

                                                 
178

  A ČCE, krabice XVI B. Výzva SR – Dobrovolná celocírkevní chrámová sbírka na evangelický tisk 

ze dne 22.5.1967. Na konci výzvy je červeně rukou dopsáno 32.425.10, je moţné, ţe jde o 

výslednou částku, která byla na Kostnické jiskry a Křesťanskou revue vybrána.  
179

  A ČCE, krabice XVI B. Dopis SR ČCE Kostnické jednotě ve věci finanční pomoci pro Kostnické 

jiskry a Křesťanskou revue ze dne 15.12.1967. 
180

  NA, fond MK - SPVC, sv. 83a. Ekonomika církevního tisku. Přehled hospodaření církevních 

periodik za rok 1980 uvádí, ţe „schodek r. 1980 byl 125.800 Kčs. Byl kryt z prostředků Kostnické 

jednoty.“ 
181

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Neperiodický a periodický tisk církví a náboţenských společností 

v ČSR. (Současný stav a perspektivy). Pravděpodobně z roku 1987. 
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denominační, měl SPVC velký zájem na ovlivňování jeho činnosti a formování jeho 

‚postoje k lidově demokratickému zřízení‘. 

Od dubna 1953 se vedení redakce ujal Dušan Čapek, který ji vedl do roku 1971, 

kdy ho nahradil Amedeo Molnár. Redakční rada se scházela pravidelně kaţdé 

pondělí a její schůze trvaly několik hodin, protoţe byl probírán kaţdý příspěvek 

zvlášť.
182

 Ve zprávě Kostnické jednoty za rok 1950 se uvádí v části za ideovou 

komisi, ţe i ta se starala o náměty pro články do Kostnických jisker.
183

 Tuto komisi 

vedla Dr. B. Šretrová, členka KSČ a ČCE, která úzce spolupracovala se SÚC a byla 

zároveň členkou redakční rady
184

. Zdánlivě šlo tedy o stav, s nímţ mohl být Státní 

úřad pro věci církevní spokojen – Jednota dosadila do redakční rady lidi, kterým 

důvěřovala a o nichţ předpokládala, ţe podpoří její stanoviska. Po třech letech 

takovéto ‚spolupráce‘ se nicméně v hodnocení SÚC uvádí: „Na časopis vykonává 

velký vliv děkan Hromádka a to v nepříznivém smyslu. Redakční rada je 

konservativní, pro nás velmi nevýhodného sloţení. Je třeba o obsahu článků 

diskutovati podrobně a trpělivě jak s profesorem Hromádkou, tak i členem redakční 

rady F. M. Dobiášem. Redaktor listu Dušan Čapek je vůči redakční radě slabý, velmi 

snadno ji vyhovuje a není s to v listu obhájit naše stanovisko.“
185

 Z toho vyplývá, ţe 

Kostnická jednota obsazovala místa v redakční radě sama bez direktiv ze SÚC, ten se 

‚pouze‘ snaţil její členy zvenčí ovlivňovat, coţ se mu zřejmě příliš nedařilo. 

Taktikou SÚC bylo primárně získávat redaktory církevních novin a časopisů pro 

spolupráci, coţ korespondovalo s metodou postupného pronikání do struktury církve 

skrze její vlastní členy.
186

 

SÚC si přál, aby v církevním tisku byly uváděny články vztahující se k politické 

situaci v naší zemi, ale hlavně, aby tyto články vyzněly příznivě a vedly čtenáře ke 

kladnému postoji vůči státnímu zřízení. Kostnické jiskry se tomu snaţily vyhýbat, 

přesto nebylo moţné neotisknout děkovné či oslavné projevy k významným výročím, 

změnám, či např. k úmrtí Klementa Gottwalda nebo J. V. Stalina. Mnohem povolnější 
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 A ČCE, Výroční zpráva Kostnické jednoty za rok 1950. 
183

 Ibidem. „Ideová komise v loňském roce počala uskutečňovat politické školení všech denominací, 

ovšem za vydatné podpory Státního úřadu pro věci církevní. V roce 1950 prošlo tímto školením na 

125 duchovních všech denominací. Školení je internátní, čtrnácti denní a přednášejí vţdy vybraní 

odborníci. Všichni naši duchovní jsou s tímto školením velmi spokojeni.“  
184

  V roce 1950 došlo po dohodě mezi s. Šretrovou a SÚC k výměně tehdejšího vedoucího redaktora 

– Dr. Eiderna byl odvolán a nahradila ho s. Šretrová, která redakci vedla do května 1952.  
185

 NA, fond SÚC, sv. 5, a.j. km 1/1454. Zpráva o situaci v církevním tisku k 15.9.1953. 
186

 Ibidem. „III. odboru se ukládá, aby pečoval prostřednictvím ÚCN o řádné ideové vedení redakcí, 

především vhodným přesvědčováním.“  
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byly Kostnické jiskry – a ostatní protestantské časopisy obecně – v publikování 

článků týkajících se komunisty prosazovaných témat, jak jiţ bylo uvedeno v předešlé 

kapitole. Čeští evangelíci se poměrně ochotně připojili k protivatikánskému taţení, i 

kdyţ nutno říci, ţe zpočátku se otiskovaly docela umírněné a střízlivé příspěvky. 

Kostnické jiskry přinášely s radostí zprávy o rušení katolických svátků, o konfiskaci 

katolického majetku a půdy, s odsudkem zprávy o ‚reakční a výbojné‘ katolické 

politice, vatikánsko-americkém přátelství, o vatikánském schvalování Tisova 

klerofašistického státu atd. Komunisté velice potřebovali podporu evangelíků  při své 

snaze o diskreditaci katolické církve
187

  přece jen bylo v Československu v roce 

1958 osm milionů katolíků.
188

  

Důraz na cyrilometodějskou tradici evangelíci vítali jako poukaz k slovanské 

vzájemnosti, nicméně povaţovali ji pouze za jeden z kořenů svých evangelických 

tradic, který sám o sobě by byl krokem zpět, kdyby nebylo poukázáno na vyšší formu 

náboţenského ţivota, který nalezl svůj vrchol v husitství a bratrství - ty teprve se 

staly ‚činitelem přetvářejícím společnost‘: „Souběţně s reformací víry rodí se zde 

všude novověká slovanská vzájemnost a reformace sociální; nejširší lidové vrstvy 

probouzejí se kulturně a politicky.“ 
189

  

Velkým tématem Kostnických jisker bylo ekumenické hnutí. Od roku 1948 

probíhala na stránkách Kostnických jisker diskuze, kterou otevřel B. Hladký, „o další 

existenční oprávnění Kostnické jednoty“. Navrhuje vnímat budoucí poslání KJ „na 

poli ekumenickém; jako lidový orgán představující ekumenickou vůli lidu Boţího“. 

Ekumenické ambice a směřování Kostnické jednoty a jeho periodika hrály do karet 

Sekretariátu pro věci církevní, který si pravidelně ve svých zprávách o situaci 

v oblasti církevního tisku stěţoval, ţe nemá moţnost dostatečně a efektivně působit 
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 NA, fond KSČ-ÚV-100/24, sv. 47, a.j. 862. Zápis ze schůze církevní šestky ze dne 3.5.1950. „Je 

nutno nyní rozřešit velmi delikátní otázku zajištění dr. Boháče vzhledem k vlivu, který by to 

mohlo mít na postoj celé církve. Soudruh Fierlinger upozorňuje na choulostivost této otázky, 

neboť naší akci proti Vatikánu by neprospělo, kdybychom nemohli počítat s kladným postojem 

evangelíků.“ 
188

  NA, fond MŠK 47I A, sv. 4. Dokument s názvem Některé údaje o církevně-politických poměrech 

v ČSR.  
189

 Kostnické jiskry, květen 1948, č. 19. Cyrilometodějství nebo husitství a bratrství? s. 3. „Při vší 

úctě a vděčnosti k slovanským věrozvěstům nemůţeme nevidět, ţe návrat k cyrilometodějství byl 

by krokem zpátky. Pro ţivotnost této ideje znamená její slovanský charakter jen velmi málo; 

nevyvaţuje zdaleka klady světové reformace vůbec a zvláště pak č e s k é, jejíţ rozhodný důraz na  

 k o l e k t i v, na l i d (jako nositele slovem Boţím vzníceného reformního úsilí, přestavby a 

dokonalé výstavby společnosti) byl jedinečně proklamovaný jiţ jejími předchůdci. [...] Dnes však 

jde o velmi váţné, konkrétní a realistické úkoly lepšího sociálního pořádku, jehoţ jsou Slované 

předními nositeli! (To je smysl dnešní slovanské vzájemnosti.) A k tomuto boji o socialismus 

budeme my evangeličtí křesťané čerpat především z tradic husitských a bratrských.“  
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na Kostnické jiskry, jelikoţ časopis je vydáván Kostnickou jednotou, která „vykonává 

svou činnost na základě zákona č. 68/1958 Sb. o dobrovolných organizacích; není 

tedy podřízena SPVC“, ale spadá do působnosti civilně správního odboru 

ministerstva vnitra.
190

  

Kostnická jednota vydává časopis Kostnické jiskry, ve kterém se snaţí 

uveřejňovat takové články, které musí Ústřední církevní nakladatelství, 

příp. Hlavní správa tiskového dohledu odmítat pro politicky nevhodný 

obsah. Ukazuje se, ţe by bylo perspektivně účelné Kostnickou jednotu 

jako organisaci zrušit a vytvořit při Ekumenické radě církví jenom 

pracovní odbor, který by neměl členskou základnu a pracoval podle 

pokynů Ekumenické rady, na kterou má ministerstvo školství a kultury 

dostatečný vliv.
191

 

 

V tomto ohledu si zástupci sekretariátu rozuměli s představiteli Českobratrské církve 

evangelické, která se neustále snaţila získat výsadní vliv na obsah Kostnických 

jisker.
192

 Podobnými úvahami se začali na SÚC zabývat jiţ v padesátých letech a 

pravidelně daný návrh zařazovali do svých zpráv o situaci v církevním tisku, ovšem k 

uskutečnění této myšlenky nikdy nedošlo. Ještě koncem osmdesátých let SPVC 

povaţoval ztrátovost Kostnických jisker za pádný argument při prosazování návrhu, 

aby byl evangelický týdeník vydáván Ekumenickou radou církví
193

, čímţ by se 

Kostnické jiskry staly „celostátním časopisem a doplnily tak jistou mezeru, která ve 

struktuře periodického tisku nekatolických církví ČSSR existuje. [...] Pouze týdeníky 

mají naději, ţe budou moci na události doby reagovat relativně aktuálně“.  

Týdenní perioda a relativně vysoký náklad
194

 Kostnických jisker byly hlavními 

důvody, proč se státní správa zaměřila především na toto evangelické periodikum. 

SPVC měl enormní zájem na tom, aby noviny ‚pozitivně působily‘ na věřící a 

reagovaly dostatečně ‚uvědoměle‘ na politicko-společenské události v zemi, 
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 

opatření. Přijato podatelnou ministerstva kultury dne 23.3.1976. 
191

  NA, fond MŠK 47I, sv. 2, a.j. 00615. O současné situaci v protestantských církvích v ČSR a 

návrhy dalších opatření a dalšího postupu vůči nim. Uveden pouze rok: 1960. „Obdobně by mohlo 

dojít i k likvidaci Svazu českobratrského evangelického duchovenstva s tím, ţe by se stal 

bezprostředně sloţkou církve. MŠK se domnívá, ţe do doby likvidace obou organisací by bylo 

vhodné jejich činnost omezovat co nejvíce.“ 
192

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis z rozhovoru B. Valeše a J. Novotného 

s Jos. Fišerem na SÚC v Praze dne 24. ledna 1956. „Pan Fišer se zabývá myšlenkou, zda by 

nebylo vhodné Kostnické jiskry podřídit Ekumenické radě, takţe by církev měla moţnost se 

vyjadřovati k náplni Kostnických jisker. Ještě o tom bude uvaţovati.“ 
193

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Neperiodický a periodický tisk církví a náboţenských společností 

v ČSR (Současný stav a perspektivy). „V první etapě by Ekumenická rada církví v ČSSR 

obsahově zajišťovala tisk těchto periodik (Kj a KřR), v druhé by se stala spoluvydavatelem, ve 

třetí by oba časopisy převzala zcela.“  
194

  Kostnické jiskry vycházely v nákladu 10.450 kusů na 4 stranách formátu A3. 
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jednoduše, aby poskytovaly řadovým členům protestantských církví interpretační 

rámec v duchu budování socialistické společnosti, koneckonců myšlenky socialismu 

neměly daleko k ideovému zázemí české reformace.
195

 Zaměření cenzurních orgánů 

na jediný evangelický týdeník bylo taktéţ předmětem dopisu, který zaslal předseda 

KJ společně s vedoucími redaktory Kostnických jisker a Křesťanské revue v březnu 

1968 Svazu československých novinářů. Dopis vyjadřuje podporu českých 

evangelíků připravované novele tiskového zákona, „k níţ konečně můţe dojít 

v souvislosti s širokým demokratizačním procesem“, a popisuje specifika cenzurní 

praxe u církevního tisku: 

Jako jiné církevní časopisy i neperiodické publikace mají Kj a KR navíc 

dva kontrolní /cenzorní/ orgány: zmíněné ÚCN a Sekretariát pro věci 

církevní MKI, vedle orgánu Ústřední publikační správy v tiskárně. 

Redaktoři jsou povinni předkládat kopie rukopisů do ÚCN, jehoţ 

pracovník v některých případech ještě obsah konsultuje s pracovníkem 

MKI. I kdyţ v posledních měsících se cenzorní praxe omezila na 

minimum, přece trvá dosud. V minulosti však docházelo k podstatným 

zásahům ÚCN a MKI do obsahu čísel našich časopisů proti vůli 

redaktorů i autorů. Např. v Kj omezování kritiky vnitrocírkevní i veřejné 

/např. interrupční zákon, trest smrti a pod./, nemohly být uveřejňovány 

příspěvky pro mládeţ a pro děti /ani informace o práci s dětmi a mládeţí 

v církvi/, nemohli jsme zaujímat vlastní – křesťanské – stanovisko 

k důleţitým otázkám domácím a zahraničním, týkajících se církevního 

ţivota, nemohli jsme se bránit často nevkusné a nevěcné atheistické 

propagandě /např. kritickými recenzemi různých publikací tohoto druhu/ 

a přitom všem jsme byli nuceni nadřízeným orgánem do starobylé 

podoby časopisu /to se týkalo i ilustrací, grafické a výtvarné stránky/. 

[...] nepochybně by prospělo, kdyby v novém tiskovém zákoně byl 

církevní tisk vysloveně postaven na tutéţ právní základnu jako ostatní 

periodický a neperiodický tisk a aby tak byla zákonně zaručena svoboda 

slova v křesťanských publikacích, coţ pokládáme za nedílnou součást 

svobody náboţenského vyznání zaručeného ústavou.
196

 

 

Uvolnění cenzurní praxe Kostnické jiskry plně vyuţily, coţ bylo později redakci 

mnohokrát připomínáno. Za obzvláště ‚závadné a útočné‘ byly povaţovány články 

Dr. Zdeňka Medka a Dr. Rudolfa Říčana (oba členové ČCE). SPVC ve své zprávě 

z roku 1970 konstatuje, ţe se po srpnu 1968 „způsob psaní Kj sice poněkud zmírnil, 

ale uveřejnění některých textů stále není bez připomínek. Nápravu bude nutno hledat 

ve změně některých členů redakční rady a to hlavně za ony, které tam reprezentují čs. 

                                                 
195

  Tato ideová spřízněnost byla samozřejmě v mnoha aspektech pouze zdánlivá a účelově 

konstruovaná komunistickými ideology.  
196

  NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Dopis redakce Kostnických jisker Svazu čsl. novinářů /komisi pro 

přípravu změny tisk. zákona/ ze dne 26.3.1968.  
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br. církev evangelickou. Tím by se zdála být posílena pozice vedoucího redaktora Kj 

D. Čapka a s ním i seriosnějších členů redakční rady.“
197

  

 

 

4.2.2. Zásahy normalizační cenzury 

 

V červenci 1969 se do vedení Sekretariátu pro věci církevní vrací Karel Hrůza a 

v listopadu dochází k první velké kolizi s cenzurními orgány – ČÚTI pozastavil 

expedici 38. čísla Kostnických jisker pro nevhodné formulace.
198

 Důvodem zákazu 

celého čísla byl údajně článek o zasedání synodního zastupitelstva ČCE. Synodní 

rada se v dopise ČÚTI bránila proti takovému rozhodnutí tím, ţe „zásah byl ukvapený 

a vznikl z nedorozumění či nepochopení záměru vět. [...] Tyto věty byly vytrţeny 

z kontextu článku, týkajícího se výhradě vnitrocírkevní problematiky.“
199

 

Inkriminovaný článek, ani výtky ČÚTI se nedochovaly – otázkou je, zda ČÚTI vůbec 

zaslal rozhodnutí o zákazu expedovat dané číslo písemně. Jisté však je, ţe zjitřená 

doba po srpnu 1968 se v práci cenzurních úředníků vyznačovala zvýšenou, snad se dá 

říci aţ paranoidní ostraţitostí, která měla tendenci včítat závadný obsah tam, kde 

nebyl, a interpretovat vše jako jinotaj a skrytý útok na vládu a stranu. V roce 1970 a 

1971 byly Kostnické jiskry opakovaně insultovány za nevhodné články.
200

  

Sekretariát pro věci církevní měl jasné zadání z politbyra – zajistit, aby obsah 

církevního tisku otevřeně a jasně podporoval konsolidační proces v zemi. To se však 

v případě evangelického tisku příliš nedařilo, proto svolal na červen 1971
201

 

konzultační schůzku, která se konala v prostorách ministerstva kultury, a byli na ni 

pozváni všichni vedoucí redaktoři jednotlivých časopisů ČCE spolu se zaměstnanci 

ČÚTI.
202

 Jednání vedl tehdejší ředitel sekretariátu Zdeněk Mixa
203

, který v úvodním 

                                                 
197

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. K situaci v církevních časopisech v období 1968-1969-1970.  
198

  A ČCE, krabice XVI B. Dopis SR ČCE zaslaný ČÚTI koncem listopadu 1969. Z dopisu je patrné, 

ţe KJ se o zákazu expedice čísla 38 dozvěděla z dopisu redaktora Kj.  
199

  A ČCE, krabice XVI B. Dopis SR ČCE zaslaný ČÚTI koncem listopadu 1969. 
200

 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Zápis z konzultativní porady s pracovníky tiskových komisí 

jednotlivých časopisů českobratrské církve evangelické (datováno 29.6.1971). Např. v roce 1970 

se ČÚTI nelíbil článek o starokřesťanském líbání s názvem „Líbat či nelíbat“, který se dle 

úředníků ve skutečnosti týkal rituálního pozdravu soudruhů Husáka a Breţněva. Za číslo 44/70 

dostala redakce upozornění.  
201

  Ibidem. V první polovině roku 1971 zorganizoval SPVC schůzky se všemi významnými církvemi 

a zástupci jejich tisku, aby jim důrazně domluvil a naznačil moţný vývoj v případě dalšího odporu 

vůči stanovené linii SPVC (tedy KSČ). 
202

  Ibidem. „Účast: za ČÚTI se zástupce nedostavil.“  
203

 Ibidem. Dále se za SPVC jednání účastnili: „s. Hrášek, s. Damianová, s. Mikulková a s. dr. 
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proslovu vyjádřil nespokojenost s obsahem Kostnických jisker, Křesťanské revue, 

Českého bratra a Bratrstva, jejichţ „obsah v současné době neodpovídá závěrům 

naznačeným XIV. sjezdem strany“,
204

 a připomněl slib synodní rady z roku 1970, kdy 

na setkání s ministrem kultury „představitelé SR slibovali, ţe ČCE bude podporovat 

konsolidační proces strany a vlády“. Podle sekretariátu byly články v evangelickém 

tisku málo angaţované, nereagovaly na politické události, a pokud ano, tak to byly 

články kritické. Na druhou stranu sekretariát připouštěl, ţe jde o církevní tisk, a 

neočekával tedy, ţe bude „představovat RP, nebo jiný politicky angaţovaný časopis“, 

ovšem domníval se, ţe by se „měla najít forma, jak věřícím ukázat klady, kterými se 

ubírá vývoj“. Dušan Čapek se za Kostnické jiskry bránil nařčením s poukazem, ţe 

„čtenáři Kj jsou normální lidé a čtou téţ Tribunu i Rudé právo“, proto „Kj nemluví a 

nezasahují do politiky státu“, neangaţovanost týdeníku chápal jako nerozhodnost 

evangelíků v dané době: „Evangelíkům chvíli trvá, neţ se rozkývají, musí si všechno 

ověřit na svém svědomí.“
205

 Svoji obhajobu Kj dokládal faktem, ţe ČÚTI v poslední 

době týdeník nijak nesankcionoval ani upozorněním ani finančně – z kontextu 

archivních materiálů je jasné, ţe má na mysli posledních pět měsíců.  

Tradičně byla součástí diskuze i polemika na téma ‚jinotaje‘, oblíbené to téma 

SPVC, který vnímal uţívání alegorických výrazových prostředků jako velký nešvar 

evangelického tisku obecně a pravidelně konfrontoval vedoucí redaktory a vedení 

církve s touto, podle něj neadekvátní, formou novinářské práce.
206

 Redaktoři jako 

obvykle reagovali vysvětlením, ţe biblický jazyk, a s ním spojená figurativnost 

jazykového projevu, jsou nedílnou součástí evangelické, potaţmo křesťanské tradice. 

Sekretariát dával evangelíkům za příklad situaci v Katolických novinách, coţ bylo 

zároveň míněno jako jasný signál, co se od vedení redakcí očekává: „V Katolických 

novinách je zcela odlišná situace. Moţná, ţe je to tím, ţe tam nejsou problémy, ţe 

byla provedena kádrová změna v obsazení redakce. V Katolických novinách je 

situace velmi dobrá.“ Celou poradu nakonec uzavřel Zdeněk Mixa důrazným apelem, 

                                                                                                                                          
Kavka“. 

204
 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Zápis z konzultativní porady s pracovníky tiskových komisí 

jednotlivých časopisů českobratrské církve evangelické (datováno 29.6.1971). Za ČCE byli 

přítomni prof. Dobiáš a Dr. Čapek (Kostnické jiskry), Dr. Zelený (Český bratr), Dr. Broţ 

(Communio Viatorum), p. Suchá a p. Potměšil (nakladatelství Kalich), prof. Smolík (Křesťanská 

revue) a Karel Trusina (Bratrstvo). 
205

  Ibidem.  Na to Zdeněk Mixa reagoval invektivou: „V letech 1968-1969 se naopak rozkývaly velmi 

rychle (míněno Kj).“ 
206

  Ibidem.  Prof. Smolík, vedoucí redaktor Křesťanské revue, se k tomu vyjádřil takto (jde o záznam 

porady): „Odkazuje na Kralickou bibli. Jinotaje – někdy je to souhra náhod. Bylo by dobré, kdyby 

i ateisté znali bibli, moţná, ţe potom by jinotajů bylo méně.“ 
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aby všechny redakce evangelických časopisů zlepšily obsahové zaměření, a bylo 

dohodnuto, ţe ještě do konce roku bude svolána další schůzka, na které se „zhodnotí 

vývoj“; na této druhé schůzce mělo být „projednáno komplexní hodnocení všech 

evangelických časopisů, které zpracuje a předloţí ČÚTI“. Z materiálů je očividné, ţe 

nátlak SPVC v uplynulých dvou letech
207

 nenesl kýţené ovoce, proto se sekretariát 

uchýlil k tvrdším metodám a poţádal o spolupráci ČÚTI.
208

 K plánované schůzce jiţ 

nedošlo, jelikoţ hodnotící zpráva tiskového úřadu přinesla poznatky takového rázu, 

ţe bylo moţné vyvodit patřičně přísné důsledky.  

Pro sekretariát byli českobratrští evangelíci tvrdým oříškem, situaci 

v Kostnických jiskrách a v Českém bratru povaţoval „za nejsloţitější“, coţ dle slov 

jeho pracovníků vyplývalo z „negativních postojů některých duchovních a laiků ke 

státní správě“. Navzdory tomu, ţe ÚCN a SPVC kontrolovaly články jdoucí do 

jednotlivých čísel
209

, tiskový úřad vyhodnotil obsah příspěvků z červnových čísel 

Kostnických jisker jako ‚závadný‘, coţ nakonec vyústilo v tříměsíční pozastavení 

činnosti a následné odvolání vedoucího redaktora Dušana Čapka, na jehoţ místo byl 

schválen a dosazen k 17. listopadu 1971 prof. Amedeo Molnár.  Tiskovému úřadu 

vadil zejména článek v čísle 19/71 Autorita pravdy od Jiřího Rumla a články z čísla 

23/71 Nervózní křesťané od Jana Chvály a Za jazyk přibitý z pera Jara Křivohlavého, 

které z pohledu úřadu porušily § 2 zákona č. 81/1966 Sb., a byly tak v rozporu 

s posláním periodického tisku; dále pak porušily zájmy vnitřní a zahraniční politiky 

státu (§ 1 a 3 zákona č. 127/1968).
210

 Ve svém rozhodnutí ze dne 9. července
211

 1971 

Český úřad pro tisk a informace uvádí následovné zdůvodnění: 

Úvod článku Jiřího Rumla ‚Autorita pravdy‘ obsahuje pasáţ, jeţ se zcela 

neorganicky k ostatnímu obsahu článku týká společensko-politické 

tematiky, umoţňující svým zobecňujícím pojetím takový výklad, ţe se 

předmětné otázky vztahují i na naši socialistickou společnost. Je to 

zřejmé z těchto výňatků: „Proţíváme rozpad autorit. Nejen mládeţ má 

hlubokou nedůvěru k lidské nadřízenosti a protestuje, jak umí a kde 

můţe. I dospělí stojí ve střehu ke kaţdému zákazu i příkazu. To je 

                                                 
207

  Z archivu SPVC je patrné, ţe v roce 1970 bylo vedení ČCE pravidelně, většinou jedenkráte do 

měsíce, zváno na MK k poradám se zástupci SPVC – šlo o systematický nátlak na církev, aby 

podpořila všemi moţnými prostředky konsolidační proces v zemi a nestavěla se do opozice.  
208

  Prohlubování spolupráce mezi SPVC a ČÚTI bylo evergreenem hodnotících zpráv SPVC, taktéţ 

KJ spadala pod ministerstvo vnitra, tedy SPVC neměl moţnost přímého působení na vydavatele. 
209

 ÚCN a SPVC byly orgány zajišťující předběţnou cenzuru, ČÚTI dělal následnou kontrolu – 

archiválie indikují nepravidelnost, nárazovost kontroly ČÚTI, zřejmě na ţádost SPVC MK.  
210

  A ČCE, doplněk ke krabici XX2. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 9.7.1971. Zákon č. 127/1968 Sb. o 

některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních 

prostředků. 
211

  Oprávnění vydávat Kj bylo odňato s okamţitou účinností.  
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pochopitelné a rozumné ve století, v němţ tolik lidských autorit 

selhalo.“ Dále autor pouţívá následujícího přirovnání: „Někde to docela 

připomíná vztah izraelského lidu k vůdci Mojţíšovi na poušti. Nějaký 

čas respekt a úcta, ale pak odboj aţ k nenávisti na smrt. Vţdyť se proti 

němu spiknou i sestra s bratrem a jeho učitelskou a kněţskou autoritu 

povaţují za povyšování se.“ Vzhledem k tomu, ţe čís. 19/1971 vyšlo 19. 

května t.r. – bezprostředně před konáním XIV. sjezdu KSČ – je nutno 

uvedenou pasáţ charakterizovat jako nevhodnou invektivu.  

 

V čís. 23/1971 byla pod názvem ‚Nervózní křesťané‘ uveřejněna úvaha, 

která kritizuje faktory vedoucí k nervozitě a neurózám lidí 

angaţovaných v církevním ţivotě, jak je zřejmé z tohoto citátu: „Naše 

nervová soustava musí snášet zátěţ ustavičně rostoucí a sloţitější. To je 

všeobecně platné neradostné konstatování. Nyní nám však záleţí 

především na tom, jak trpí nervy lidí, kteří jsou svým smýšlením a 

zaměřením nepochybně křesťany, uvědomělými vyznavači Jeţíše 

Krista.“ Citovaný výňatek tendenčně poukazuje nervozitu a nejistotu 

mezi lidmi se zdůrazňováním negativních jevů ve vývoji naší 

společnosti. 

 

V témţe čísle časopisu Kostnické jiskry je uvedena pod titulkem ‚Za 

jazyk přibitý‘ obsáhlá recenze J. Křivohlavého kníţky J.B.Čapka 

shodného názvu, která vznikla v době nacistické okupace a byla vydána 

v nakladatelství Melantrich v r. 1970. Zmíněná recenze pod rouškou 

historického pohledu symbolizuje tzv. okupační tematiku. Je to patrno 

zejména z těchto výňatků: „Proţíváme spolu s ním (hlavní postavou 

příběhu Mikulášem Divišem) radostné i těţké chvíle v Praze před Bílou 

horou. Díváme se spolu s ním na řadu událostí, jiţ ze zorného úhlu 

chování některých pánů po bělohorské bitvě a lépe jim rozumíme. 

Velkou předností knihy je, ţe tyto události nejsou beletristicky 

vymyšlené, ale historicky podloţené.“ Aktualizující recenze J. 

Křivohlavého má také nevhodné formulace v dalším odstavci: „Je 

moţno povaţovat tuto ‚spanile útlou‘ kníţku o rozsahu 129 stran jen za 

pokus o historický záznam jedné události v poněkud zajímavějším a 

neobvyklém rouše? Odpověď nemůţe být jiná neţli negativní. Autor 

sám v doslovu ukazuje, jak mu tato historická událost symbolizovala 

v době obsazení Čech nacisty osud českého národa po Bílé hoře. I zde 

šlo v přeneseném slova smyslu o ‚přibití českého jazyka na šibenici‘.“ 

 

Uvedené články a zejména recenze J. Křivohlavého není v souladu 

s posláním periodického tisku. Zevšeobecňujícím a nadčasovým 

pojetím, bez historického výkladu společenských jevů feudální 

společnosti, přenáší symbolismus pobělohorského období, tj. doby 

temna do současnosti, čímţ umoţňuje evokovat politicky nesprávné 

asociace na srpnové události roku 1968. V tom spočívá její negativní 

dopad z hlediska objektivního politického působení; obsah všech 

uvedených článků váţně narušuje konsolidační úsilí vlády ČSSR. 

Zároveň obsah zmíněných článků v uvedených místech přesahuje 

zaměření časopisu, vyjádřené v registrační přihlášce schválené pod zn. 
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RS 365 ze dne 8.11.1967, v níţ je časopis charakterizován
212

 jako 

„evangelický týdeník, slouţící všem evangelickým církvím a 

denominacím v Československu“, poněvadţ se zabývá jinými neţ 

církevními otázkami.
213

 

 

V závěru rozhodnutí ČÚTI vysvětluje, ţe dané skutečnosti jsou natolik ‚závaţné‘, ţe 

byl nucen sáhnout po krajním řešení, a to rovněţ s přihlédnutím k faktu, ţe „se jedná 

o opakované závady, které byly s vydavatelem projednávány a jiţ postiţeny 

příslušnými zákonnými opatřeními /naposledy upozorněním ze dne 26.1.1971/“.
214

  

Radikální zásah do vydávání Kostnických jisker měl ţádoucí účinek, coţ SPVC 

ve své zprávě z roku 1973 okomentoval slovy: „Po tříměsíčním pozastavení týdeníku 

pro uveřejněné invektivy se redakce vyvarovala zařadit takové texty, které by mohly 

připustit několikerý výklad, anebo byly v přímém nesouladu s politikou KSČ.“
215

 

Redakce vyšla státní správě vstříc nejen větší ‚angaţovaností‘ svých článků
216

, ale 

také na nějakou dobu zrušila rubriku určenou dětem, která byla sekretariátu trnem 

v oku jiţ delší dobu
217

, a seznamovací rubriku, která podle SPVC „do církevního 

časopisu nepatří“
218

.  

I kdyţ se autocenzura stala nedílnou součástí práce redaktorů a redakčních rad 

církevních tiskovin, a nejen jich, přesto docházelo k neustálým střetům s cenzurními 

orgány, kterým vadily vyjadřovací prostředky autorů náboţenských textů. Kostnické 

jiskry byly vnímány za ojedinělé v tom smyslu, ţe si na rozdíl od ostatních církevních 

časopisů zachovávaly „specifický způsob vyjadřování“, který se vyznačoval uţíváním 

„archaických církevních výrazů a sloţité biblické symboliky, jeţ mohou být a také 
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Po jednáních na MK a následném pozastavení Kostnických jisker 

poţádala KJ, na doporučení SPVC, o upřesnění registrace týdeníku v tomto znění: „Týdeník 

slouţící členům evangelických církví a jejich vzájemnosti ve smyslu odkazu české reformace. 

Přináší zejména biblické a vzdělavatelné články theologické, etické, kulturní a křesťanskou 

beletrii, spolu se zpravodajstvím ze ţivota církví doma i ve světě.“  
213

  A ČCE, doplněk ke krabici XX2. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 9.7.1971. Rozklad KJ k danému 

rozhodnutí se nedochoval ani v NA, ani v materiálech KJ. KJ se pravděpodobně vůbec neodvolala. 
214

  Ibidem. 
215

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Stručná analýza církevních časopisů a návrhy na úpravy v jejich 

struktuře. Redakci bylo v době před odnětím oprávnění na 3 měsíce uloţeno téţ několik 

peněţitých pokut.  
216

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současné situaci v oblasti církevního tisku (1973). 

„Otiskují i aktuelní celospolečenské události, vyjadřují se k významným výročím, zveřejňují 

positivní prohlášení k církevním mírovým akcím KMK apod. Reagují i na některé negativní 

události ve světě /Chile, Angola, rasový útisk atd./. [...] Je trvalým úkolem státní správy sledovat a 

předem politicky ovlivňovat obsah a celkové zaměření tohoto časopisu.“ 
217

  Působení církví, a tedy i církevních časopisů, na mládeţ bylo kardinální starostí komunistů, o 

čemţ bude pojednáno v samostatné kapitole věnované časopisu Bratrstvo – časopis ČCE určený 

dětem a mládeţi.  
218

  Seznamovací/oznamovací rubriku redakce zřídila ve snaze přispět k vyrovnanému hospodaření Kj, 

byl to jeden z mála způsobů, jak generovat finanční prostředky na chod redakce.  
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jsou v určitých souvislostech a v různých obdobích různě chápány“.
219

 Kombinace 

této výtky s formulační vágností ustanovení § 1 odst. 1 zákona o přechodných 

opatřeních v oblasti tisku (č. 127/1968)
220

 vytvořila prostředí, ve kterém měli úředníci 

tiskového úřadu prakticky neomezenou moc, a jelikoţ v mnohém viděli útok na 

‚důleţité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu‘, bylo pouze otázkou času, kdy 

dojde k dalším persekucím. Po nuceném přerušení vydávání Kostnických jisker 

monitoroval ČÚTI pravidelně ve čtvrtletních intervalech obsah časopisu a zprávu 

s hodnocením zasílal ministrovi kultury a řediteli SPVC. I kdyţ se redakce 

maximálně snaţila nedráţdit interpretační fantazii úředníků státní správy a svými 

autocenzurními opatřeními minimalizovala počet ‚závadných článků‘, přesto se vţdy 

našel text, který se cenzorům nezdál dosti vhodný, nebo ho povaţovali přímo za 

protistátní. Např. v některém z letních čísel
221

 se tiskovému úřadu nezamlouval 

článek pojednávající o manţelství a rodičovství, jelikoţ idea „svatého manţelství“
222

 

nebyla z pohledu ČÚTI v souladu se „společenským posláním manţelství a 

rodičovství v socialistickém zřízení“. Mnohem větší problém však znamenala recenze 

knihy Myšlenky francouzského myslitele Blaise Pascala, otištěná v č. 31/73 pod 

značkou „jh“, která se podle ČÚTI „rozchází s křesťanskou, ale především 

s novinářskou etikou“:  

Autor v recenzi kritizuje předmluvu ke knize, kterou napsal Jakub 

Netopilík, jemuţ podsouvá určený záměr – z marxistického stanoviska 

odsoudit Pascala jako člověka i vědce. Z Netopilíkovy předmluvy, jak je 

zřejmé z odborné expertisy ČÚTI, nic takového nevyplývá, takţe 

recenze hrubě zkresluje obsah předmluvy a poškozuje autorovo dobré 

jméno.
223

 

 

                                                 
219

 NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 

opatření. Přijato podatelnou ministerstva kultury dne 23.3.1976. Příloha II. Obsahové hodnocení 

církevních periodik. 
220

 § 1 odst. 1 zákona č. 127/1968 Sb.: „V zájmu dalšího pokojného vývoje je třeba, aby v oblasti 

periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků nebyly narušovány důležité 

zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu. Zároveň je třeba zabezpečit všestrannou péči o rozvoj 

periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků.“ (kurzíva vlastní) 
221

  Zpráva neuvádí, která konkrétní čísla (a kolik) ČUTI hodnotil, pouze udává, ţe jde o hodnocení za 

III. čtvrtletí 1973.  
222

 NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Dílčí hodnocení církevních časopisů za III. čtvrtletí 1973. „V 

příspěvku, který z teologického hlediska vysvětluje význam manţelství a manţelského souţití, 

význam rodičovství, který je v rozporu s myšlením člověka, ţijícího v našem socialistickém 

zřízení. Výklad, který klade důraz na ‚svaté manţelství‘ a uvádí, ‚ţe jen takové stojí za ţivot‘, není 

zcela v souladu se společenským posláním manţelství a rodičovství v socialistickém zřízení.“  
223

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Dílčí hodnocení církevních časopisů za III. čtvrtletí 1973. 
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V tomto případě nevyvodil tiskový úřad ţádné závaţnější důsledky
224

, pouze v závěru 

zprávy konstatoval, ţe převáţná část obsahu časopisu se zabývá náboţenskými a 

církevními problémy, coţ odpovídá „schválenému programu“, ovšem jako nezbytnou 

viděl „větší srozumitelnost úvodníků, aby jejich interpretace a výklad náboţenských 

myšlenek nepřipouštěly moţnost dvojsmyslností“.
225

 Ta samá výhrada se opakuje i ve 

zprávě za celé druhé pololetí 1973, kdy je opět poukázáno na moţnost dvojsmyslného 

výkladu mnohých úvodníků.  

Atmosféru první poloviny sedmdesátých let dokresluje četnost zásahů cenzurního 

orgánu, kdy v průběhu tří let odebral Český úřad pro tisk a informace Kostnické 

jednotě dvakrát oprávnění vydávat její týdeník. Šlo o nejtvrdší postih, který zákon 

umoţňoval. Ke druhému pozastavení činnosti Kostnických jisker na dobu tří měsíců, 

tedy maximální moţnou dobu, došlo na základě rozhodnutí ČÚTI z 5. listopadu 

1974
226

; důvodem byly „závadné údaje obsaţené v článku Miroslava Frydrycha 

Spolehlivý základ víry uveřejněném v č. 28/1974, které vyšlo v období výročí zvratu 

reakčních záměrů v srpnu r. 1968“. Tiskovému úřadu vadila především tato pasáţ: 

Chci se naučit pevně stát ve víře, i kdyby se kymácely trůny světa, i 

kdyby se ďáblové vztekali. Chci pevně věřit, i kdyţ se můj ţivot vyvíjí 

jinak, neţ jsem si představoval, i kdyţ převaţují zlé noviny…
227

 

 

V odůvodnění tiskový úřad opět argumentuje ohroţením politických zájmů státu, coţ 

byla jediná, univerzální klausule, kterou mohl aplikovat prakticky na cokoliv: 

 

Toto podobenství pesimisticky ovlivňuje čtenáře uvedeného časopisu 

skrytou obraznou kritikou společenské situace, která je v diametrálním 

rozporu se skutečným, objektivně doloţeným společenským vývojem. 

Nadnesená, pathetická forma celého článku, a zejména uvedené pasáţe, 

zdůrazňuje výrazně právě v období vydání č. 28/1974 zvrat reakčních 

záměrů. Tím obsah uvedeného článku porušuje důleţité zájmy vnitřní 

politiky státu.  

 

Časopis Kostnické jiskry má i zahraniční čtenáře. Obsahem znění 

uvedeného článku můţe dojít v zahraničí k případným mylným 

dohadům a závěrům, coţ by mohlo narušovat důleţité zájmy 

československé státní politiky v zahraničí, zejména pokud jde o další 

pokojný pozitivní vývoj našeho společenského ţivota. [...] Tím, ţe obsah 

a tón uvedeného článku je politicky hrubě závadný a ţe navíc k jeho 

                                                 
224

  Kj dostaly v roce 1973 upozornění za č. 31 a 37.  
225

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Dílčí hodnocení církevních časopisů za III. čtvrtletí 1973. 
226

  Tentokráte se lhůta počítala ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci, nicméně podle § 61 odst. 

2 správního zákona (č. 71/1967) „včas podaný rozklad“ měl odkladný účinek. 
227

  NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 5.11.1974. 
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zveřejnění došlo ve zmíněném časovém období, došlo tedy k porušení 

důleţitých zájmů vnitřní i zahraniční politiky státu ve smyslu § 8 odst. 2 

zák. č. 81/1966 Sb. ve znění § 4
228

 zák. č. 127/1968 Sb.
229

 

 

Nemá smysl pouštět se do sémantického rozboru textu rozhodnutí, který by odhalil 

mnoho rozporů a kontradikcí, pro názornou ilustraci způsobu argumentace postačí 

jeho přetištění. Vydavatel měl moţnost podat proti rozhodnutí do 15 dnů tzv. rozklad 

dle § 61 zákona o správním řízení, coţ Kostnická jednota učinila v polovině 

listopadu.
230

 V rozkladu se vedení KJ snaţilo vysvětlit, ţe text byl součástí 

tematického cyklu o křesťanské víře a byl u autora objednán jiţ 1. dubna (dodán 

koncem května), při prázdninové čtrnáctidenní periodicitě vyšel k uvedenému datu 

tedy zcela náhodně: 

Není to úvodník v novinářském slova smyslu, který by reagoval na 

konkrétní události minulé či přítomné. Aktuálních událostí veřejné 

povahy či výročí si všímáme na jiných místech listu /např. v 28. č. na 

první straně článek o mírových poradách v Zagorsku a na třetí straně 

podčárník k 30. výročí Slovenského národního povstání/.  

 

Celkový závěr a obsah článku je podle našeho soudu pozitivní: posila 

křesťanovy víry; článek nechce působit pesimisticky, naopak pozitivně, 

např. na začátku 5. odst. čteme: „Dává mně radost v srdci i úsměv na 

rtech. Dává mně chuť a lásku k ţivotu…“ Přiměřená interpretace článku 

je tedy podle našeho mínění náboţenská a mravní a případné asociace u 

čtenářů /Kostnické jiskry jako jediný evang. týdeník v ČSR jsou výlučně 

zaměřeny na čtenáře z evangelických církví/ mohou být podle našich 

zkušeností a vědomostí rovněţ na rovině náboţenské, nikoli politické. 

Tedy i vámi citovaná část věty nevybavuje u čtenářů politickou 

problematiku či událost, nýbrţ čtenářům známou Lutherovu píseň ‚Hrad 

přepevný jest Pán Bůh náš…‘ a to na rovině metafyzické a personální 

/ďábel, hřích apod./. Zmíněná věta je autorem výslovně zacílena 

k církevním a sborovým záleţitostem, jak je patrno z kontextu i 

výslovně z jejího závěru.  

 

                                                 
228

 § 4 odst. 2: „(2) Jsou-li zprávy, údaje a jiné informace uveřejněné v novinách, časopisech nebo v 

jiných periodických tiskovinách v rozporu s posláním periodického tisku (§ 2), zejména porušují-li 

důleţité zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu (§ 1 a 3 zákona č. 127/1968 Sb., o některých 

přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků), můţe 

orgán příslušný k provedení registrace dříve, neţ vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. c) učiniti 

jedno z těchto opatření: 

a) upozornit vydavatele na nedodrţování poslání periodického tisku, 

b) udělit vydavateli důtku, 

c) uloţit vydavateli peněţitou sankci aţ do výše 50 000,– Kčs, 

d) odejmout dočasně, nejdéle na dobu tří měsíců, oprávnění vydávat periodický tisk.“ (kurzíva 

vlastní) 
229

  NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 5.11.1974.  
230

  Rozklad zaslala KJ jak Českému úřadu pro tisk a informace, tak SPVC dne 15.11.1974. 
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Litujeme nedorozumění a zanedbání, které redakce způsobila uvedením 

tohoto článku a zároveň uznáváme některé zbytečně patetické výrazy 

v něm obsaţené, jak to jiţ vyjádřili naši zástupci při osobním jednání na 

vašem úřadě. Vynasnaţíme se, aby k tomu napříště nedocházelo. 

Ústřední výbor Kostnické jednoty jako vydavatel týdeníku Kostnické 

jiskry uloţil proto redakční radě a vedoucímu redaktorovi, aby pečlivěji 

sledovali záměr, obsah i dopad uveřejňovaných příspěvků a dbali zvláště 

období jejich publikování. 

 

Na základě uvedeného vysvětlení dovolujeme si vás poţádat, abyste 

laskavě znovu zváţili své rozhodnutí o přerušení vydávání našeho listu 

na tři měsíce a pokud moţno je revidovali, protoţe je pokládáme za 

neúměrné vzhledem k zanedbání či opomenutí naší redakce. [...] 

 

Konečně máme za svou povinnost vyslovit obavu, ţe vaše opatření vůči 

Kostnickým jiskrám můţe vzbudit u čtenářů doma i v zahraničí ohlas, 

který by mohl být politicky propagačně zneuţit. Přirozeně máme ohled 

téţ na blíţící se vánoční svátky i na rozhraní kalendářního roku spojené 

s přihlašováním a placením předplatného u Poštovní novinové sluţby 

dalšího ročníku /LX/.
231

 

 

V archivních materiálech se nedochovala korespondence mezi Kostnickou jednotou a 

tiskovým úřadem, která by pomohla zmapovat pozdější vývoj, ze svazků Kostnických 

jisker z roku 1974 a 1975 je však zřejmé, ţe k přerušení vydávání týdeníku tentokráte 

nedošlo. Z praxe víme, ţe paragraf 61 zákona o správním řízení ukládal tiskovému 

úřadu povinnost ustavit zvláštní komisi, která měla za úkol projednat odvolání 

vydavatele postiţeného periodika, přičemţ na toto jednání byl vţdy pozván jeho 

zástupce a vedoucí redaktor.
232

 V torzovité pozůstalosti ČÚTI lze dohledat přehled 

správních řízení vedených v roce 1974
233

, dle kterého komise 1. stupně odňala 

Kostnické jednotě vydavatelské oprávnění na dobu tří měsíců, komise 2. stupně však 

rozhodnutí vzala zpět a udělila vydavateli peněţitou sankci ve výši 5.000 Kčs.
234

 

Vzhledem k tomu, ţe Jednota podala rozklad v zákonné lhůtě 15 dnů, který měl ze 

zákona odkladný účinek, podařilo se tentokrát vedení KJ katastrofě zabránit. O 

důvodech, které vedly komisi 2. stupně ke zmírnění trestu, je moţné pouze 

spekulovat, jelikoţ neexistují písemné podklady k danému jednání.  Jisté osvětlení 

moţného důvodu nicméně nabízí interní dokument tiskového úřadu, který kritizuje 
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Rozklad KJ k rozhodnutí ČÚTI č.j. 1548/74-IV-dr.H. 
232

 § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. O rozkladu rozhodoval předseda ČÚTI na návrh jím ustavené 

zvláštní komise. Správní řízení zahajoval státní úřad z vlastního podnětu, podkladem byly tzv. 

závadníky.  
233

  NA, fond ČÚTI, sv. 53. Správní řízení vedená proti vydavatelům podle zákona č. 81/1966 Sb. ve 

znění zák.č. 127/1968 Sb. za rok 1974. 
234

  Ibidem.  
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dosavadní praxi ČÚTI a navrhuje změny ve fungování úřadu a vedení správních 

řízení.
235

 „Ve srovnání s léty 1972 a 1973, kdy bylo projednáno po jednom rozkladu, 

došlo v roce 1974 k značnému vzestupu počtu podaných a vyřízených rozkladů. 

Rozklady prakticky směřovaly jen proti rozhodnutím o uloţení peněţité sankce (8 

případů) nebo o dočasném odnětí oprávnění k vydávání periodického tisku (1 

případ).“
236

 Zpráva především poukazuje na nedostatečná, a v některých případech 

zcela absentující, zdůvodnění, proč je napadený text/článek v kolizi se zákonem: 

„Poznatky zvláštních komisí ukazují, ţe ne vţdy jsou tyto informace o závadě 

přesvědčivě zdůvodněny. Někdy v nich chybí jasné konstatování z hlediska toho, 

v čem hodnotitel spatřuje porušení důleţitých zájmů vnitřní nebo zahraniční politiky 

státu.“
237

 Špatná práce tiskového úřadu, procesní chyby a nesmyslné postihy 

‚závadných‘ článků vedly k tomu, ţe většina rozkladů podaných v roce 1974 byla 

uznána a vyhodnocena za oprávněné.
238

  

Důvodem pro změnu rozhodnutí orgánu prvého stupně byla zpravidla 

skutečnost, ţe nebylo vţdy postupováno v souladu se základními 

pravidly správního řízení (§ 3 správního řádu), zejména ţe nebyla 

dodrţována zásada materiální pravdy. Při ukládání sankčních opatření 

podle tiskového zákona není sice ČÚTI povinen zkoumat a hodnotit 

míru zavinění vydavatele, který v podstatě má objektivní odpovědnost 

za výsledek, tj. za zveřejnění zpráv, údajů a jiných informací v jím 

vydávaném periodickém tisku. To však nezbavuje ČÚTI povinnosti 

„svědomitě a odpovědně se zabývat kaţdou věcí, která je předmětem 

řízení“ (§ 3 odst. 3 správního řádu) a dále „zjistit přesně a úplně 

skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro 

rozhodnutí“ (§ 32 odst. 1 správního řádu). Zvláštní komise ve druhém 

stupni správního řízení také dbaly toho, aby se při ukládání sankčních 

opatření uplatnila určitá diferenciace, s přihlédnutím k rozsahu narušení 

důleţitých zájmů vnitřní nebo zahraniční politiky státu. 

 

Při projednání rozkladů zvláštní komise zjistily, ţe v řízení prvého 

stupně se vyskytly formální i věcné vady, kterých také vydavatelé 

většinou pouţili a ve svých rozkladech je napadli. Nedostatky zjištěné 

v řízení prvého stupně lze dokumentovat na těchto příkladech: 

                                                 
235

  NA, fond ČÚTI, sv. 53. Zpráva o poznatcích a zkušenostech s vyřizováním rozkladů podaných 

vydavateli proti rozhodnutím Českého úřadu pro tisk a informace.  
236

  Ibidem. Celkem 2 podané rozklady za leta 1972-1973 částečně vysvětlují absenci rozkladu KJ 

v roce 1971. Vedení KJ zřejmě vůbec rozklad nepodalo, tomu nasvědčuje i fakt, ţe oprávnění 

k vydávání Kj v roce 1971 bylo odňato s okamţitou platností.  
237

  Ibidem. „Z informace (závadníku) není vţdy patrno, který pracovník závadu zjistil. Věci bude jen 

ku prospěchu, jestliţe informace (závodníky) budou napříště přesvědčivěji odůvodněny a 

komentáře šířeji rozvedeny popř. doplněny i názorem I. odboru, resp. hodnotitele na deník nebo 

časopis i z hlediska jeho dlouhodobějšího hodnocení a dodrţování politicko-ideového programu.“ 
238

  Ve 2 případech byl rozklad zamítnut, ve 2 případech došlo ke změně rozhodnutí, avšak peněţitá 

sankce byla potvrzena, a v 5 případech bylo rozkladu vyhověno – v jednom zcela, ve čtyřech došlo 

ke zmírnění sankčního opatření.  
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[...] 

4. Ke změnám rozhodnutí došlo v důsledku porušení zásady 

materiální pravdy také ve věcech církevních časopisů a to 

Českého bratra a Kostnických jisker. Rozhodnutí prvého stupně 

vycházela z určitých tvrzení (spíše dedukcí), která se nedala 

bezpečně prokázat, ani nebylo moţno setrvat na domněnce, ţe 

jsou v příčinné souvislosti se skutečnostmi, na něţ se úřad 

v odůvodnění rozhodnutí odvolával.  

 

Ponechat napadená rozhodnutí beze změny, v případech kdy vydavatelé 

oprávněně poukazovali na porušení zákona, by znamenalo potvrzovat 

rozhodnutí úřadu, která nejsou v souladu se socialistickou zákonností. 

To by ovšem autoritě úřadu jako ústředního orgánu státní správy 

politicky neprospělo.
239

 

 

Jako příklad formálního pochybení se ve zprávě uvádí nedodrţování lhůt, ve kterých 

musel správní orgán v obou stupních řízení rozhodnout, tj. do 30 dnů a v obzvláště 

sloţitých případech do 60 dnů. „K překročení lhůty 60 dnů došlo v prvém stupni 

v případě časopisu Kostnické jiskry.“
240

 Dané skutečnosti nasvědčují, ţe důvodů pro 

revizi rozhodnutí měl tiskový úřad více. Je poněkud zaráţející, ţe úřad nevyhověl 

odvolání KJ v plném rozsahu, uváţíme-li, ţe zvláštní komise označila původní 

rozhodnutí za neprokázané, jak by se do běţné řeči dal přeloţit pojem ‚materiální 

pravda‘.  Faktem zůstává, ţe Kostnická jednota nakonec vyvázla s pětitisícovou 

pokutou a vše nasvědčuje tomu, ţe šlo o poslední peněţitý trest v historii Kostnických 

jisker. 

Rozhodně zajímavé je zjištění, ţe v letech 1970–1976 byla v oblasti periodického 

tisku obecně, ne tedy pouze u církevního tisku, uplatněna sankce odnětí oprávnění 

vydávat tiskovinu pouze jedenkrát, a to v roce 1971.
241

 Pokud lze přehledovou 

tabulku ČÚTI brát za natolik průkaznou, aby nám osvětlila reálný stav věcí, potom je 

moţné vyvodit závěr, ţe jediným periodikem, kterému byla skutečně pozastavena 

činnost na dobu tří měsíců, byly Kostnické jiskry. 

V první polovině sedmdesátých let se SPVC snaţil nastavit strukturu kontroly 

církevního tisku tak, aby nedocházelo k ţádným zásahům ze strany tiskového úřadu. 

Jiţ od ledna 1969 byla opět v provozu konzultační linka ČÚTI
242

, redaktoři byli 

                                                 
239

  NA, fond ČÚTI, sv. 53. Zpráva o poznatcích a zkušenostech s vyřizováním rozkladů podaných 

vydavateli proti rozhodnutím Českého úřadu pro tisk a informace.  
240

  Ibidem.  
241

  NA, fond ČÚTI, sv. 53. Správní řízení v periodickém tisku – uskutečněná opatření celkem v letech 

1970 – 1976. „Od roku 1976 bylo zavedeno jednání o nedostatcích v periodickém tisku. Celkem 

bylo v roce 1976 projednáno 123 případů.“  
242

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2: Ministerstva. Sdělení ČÚTI zaslané redakcím periodického 
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pravidelně zváni na porady na SPVC, vedení církví spolu s vydavateli (většinou to 

byl stejný subjekt) byli tlačeni k tomu, aby do redakčních rad dosadili odpovědné 

‚kádry‘. Kostnická jednota na předchozí intervence státní správy zareagovala 

obměnou redakční rady, takţe v polovině sedmdesátých let ji obsadili z velké části 

vyučující Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, coţ byla varianta 

preferovaná SPVC.
243

 V roce 1975 bylo sloţení redakční rady následující: 

Předseda:  Dr. Jeschke J. B  profesor KEBF ČCE 

Místopředseda: Dr. Medek Zdeněk  ved.hosp. SR  ČCE 

Členové:  Dr. Filipi Pavel  odb.asist.KEBF ČCE 

   Dr. Havránek Alexandr kazatel Praha  CB 

   Dr. Heller Jan   profesor KEBF ČCE 

Macek Petr   kazatel Praha  BJB 

   Dr. Schneeberger V.D. superintendent  ECM 

   Dr. Smolík Josef  profesor KEBF ČCE 

   Dr. Zelinka T.Č.  archivář Praha  CB 

   Ţák Vladislav   farář Praha  ECM 

Odpovědný a  

vedoucí redaktor:   Dr. Molnár Amedeo  děkan KEBF  ČCE 

Výkonný red.:  Čapek Dušan   tajemník KEBF ČCE
244

 

 

Z výčtu jmen je zřejmé, ţe obsah evangelického týdeníku byl plně v kompetenci 

Českobratrské církve evangelické, která měla kromě předsedy redakční rady, 

vedoucího redaktora a výkonného redaktora téţ nadpoloviční většinu členů. Kontrolní 

zpráva z roku 1976 tuto změnu hodnotí jako pozitivní: 

Bývalý redaktor byl odvolán, na jeho místo nastoupil prof. Amadeo 

Molnár
245

 a do redakční rady přišli další akademičtí funkcionáři 

Komenského bohoslovecké fakulty. Od tohoto opatření se obsahové 

zaměření Kj značně zlepšilo. Podařilo se usměrnit činnost redakční rady. 

[...] V minulém roce i letos nedošlo k porušení vzájemné dohody vedení 

                                                                                                                                          
tisku. „Úřad pro tisk a informace upozorňuje šéfredaktory a zmocněnce všech redakcí, ţe jeho 

konzultační sluţba je po přestěhování opět v pracovní dny zabezpečena a to na telefonním čísle 

65143 do 21 hodin. Tato sluţba má zajistit v případě nutnosti konzultaci přímo s některým 

s vedoucích funkcionářů Úřadu pro tisk a informace.“ Dodatek: v červenci 1968, na základě 

usnesení vlády č. 199 z 13. června 1968, zprovoznilo ministerstvo vnitra konzultační linku, která 

měla poskytovat redakcím informační a konzultační servis v souvislosti se „seznamy skutečností, 

které tvoří předmět státního, hospodářského a sluţebního tajemství“, tzv. utajované skutečnosti. 

Konzultační středisko mělo v ČSR pobočky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad 

Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně, přičemţ praţská linka byla k dispozici non-stop. 
243

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 

opatření. Přijato podatelnou ministerstva kultury dne 23.3.1976. B/ Důvodová zpráva. „Vedle 

pravidelných porad se všemi redaktory musí odpovědný referent za tiskovou oblast pracovat 

formou individuálních konzultací s nimi i s předními dopisovateli, hlavně učiteli bohosloveckých 

fakult.“  
244

 NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Redakční rada Kostnických jisker.  
245

 Prof. Molár se ujal vedení redakční rady jiţ v listopadu 1971.  
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redakce a státní správy o obsahovém zaměření časopisu. [...] Kj nejsou 

v současné době v zásadním rozporu s církevně politickou linií státu.
246

  

 

Není náhodou, ţe do redakční rady přišlo v první polovině sedmdesátých let několik 

učitelů KEBF. V letech 1972–1978 zastával Amedeo Molnár funkci děkana fakulty. 

V době, která byla pro evangelickou fakultu jednou z nejtěţších, se rozhodl, jako 

mnoho jiných, raději s reţimem spolupracovat a umoţnit tak existenci evangelického 

týdeníku.
247

 Jeho stanovisko sdílelo i vedení Kostnické jednoty, které obsazení pozic 

v redakční radě muselo schválit. Tento postoj byl později uvnitř církve velmi 

kritizován, pravdou ovšem je, ţe Kostnické jiskry byly jediným evangelickým 

týdeníkem a mezi věřícími byly ve velké oblibě, coţ dokládá i korespondence 

redakce s odběrateli a ochota členů církve/í podílet se finančně na umořování schodku 

časopisu.
248

  

Ve druhé polovině sedmdesátých let byly Kostnické jiskry téměř zcela 

usměrněny; ve zprávě SPVC za rok 1976–1977 se sice objevilo pokárání, ţe „ještě 

v roce 1975 se v Kostnických jiskrách objevovaly nevhodné náboţenské úvahy, které 

byly na hranici únosnosti“, ovšem po „důsledném řešení těchto případů příslušnými 

církevně politickými i kádrovými opatřeními ve spolupráci s Českým úřadem pro tisk 

a informace se podařilo tyto tendence eliminovat“.
249

 V Kostnických jiskrách se 

„podařilo zkvalitnit výběr nosných angaţovaných článků i úvodníků. Tento časopis 

zveřejňoval i významná prohlášení menších církví a náboţenských společností.“
250

  

Sekretariát byl sám se sebou spokojen, úspěšnost svého působení a činnosti 

dokládá faktem, ţe v roce 1977 nedošlo na ČÚTI ani k jednomu kárnému řízení. 

V případě evangelických tiskovin se na ‚úspěchu‘ církevní politiky SPVC 

významným způsobem podílela samotná ČCE, která na svém XX. synodu v roce 

1977 udělila důtku členům skupiny Nová orientace
251

, čímţ se její aktéři definitivně 
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 

opatření. Přijato podatelnou ministerstva kultury dne 23.3.1976. 
247

 To samé platí o moţnosti práce na, a vůbec existenci, KEBF. Postoje mnohých vyučujících byly, a 

stále jsou, předmětem historických diskusí uvnitř církve. Část akademiků se vědomě vzepřela 

reţimu, takţe byla ‚odejita‘ do dělnických profesí, část se rozhodla spolupracovat se státní správou 

– rozsah dané spolupráce se u jednotlivých osobností liší – a provozovat tak nadále badatelskou 

činnost ve svém oboru. Historická interpretace takových postojů není předmětem této práce.   
248

  Kostnické jiskry byly od konce šedesátých let dlouhodobě ztrátové.  
249

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Kontrolní zpráva o situaci v oblasti církevního periodického tisku 

v letech 1976 – 1977. „Duchovenským i laickým exponentům antisocialistických a antisovětských 

skupinek v některých církvích nebyla dána příleţitost k publicistické činnosti a podařilo se je 

dostat do izolace i uvnitř jejich vlastních církví.“  
250

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Obsahové zaměření církevního tisku (Kontrolní zpráva). 1976.  
251

  Nová orientace byla významným reformním hlasem nejen uvnitř církve, ale i v celé společnosti, 
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ocitli v opozici nejen vůči reţimu, ale téţ vůči vlastní církvi.
252

 Přihlédneme-li 

k faktu, ţe vyučující KEBF pod tlakem ministerstva kultury otevřeným dopisem
253

 

odsoudili činnost Nové orientace
254

, je více neţ jasné, ţe jména spojená s její činností 

neměla moţnost publikovat v týdeníku, jehoţ redakční radu tvořilo z převáţné 

většiny osazenstvo Komenského fakulty
255

. Novoorientalisté, jak se jim na 

ministerstvu kultury říkalo, byly ‚největším problémem evangelických periodik‘ a 

jejich vytěsnění z veřejného ţivota církve bylo hlavním cílem sekretariátu.
256

  

Po zbytek sedmdesátých a osmdesátých let Kostnické jiskry významnějším 

způsobem nevybočily z vytyčené ‚bezpečné‘ cesty normalizačním obdobím. 

Sekretariát pro věci církevní Národního výboru v Praze zaslal počátkem roku 1978 

ministerstvu kultury poţadované vyjádření k obsahu církevních periodik, které 

přístup redakce v daném časovém období výstiţně charakterizuje:  

Časopis se jen pozvolna zbavuje své konzervativní podoby, kterou 

typicky představují nejčastěji publikující autoři Dr. Jeschke, Dr. 

Havránek a další. Z praţských duchovních, kteří publikují v Kj 

nemůţeme jmenovat ţádného, který by ovlivnil Kj tak, jako příspěvky 

M. Salajky, které povaţujeme za ojedinělé z hlediska teologických 

pozitivních postojů k socialistické současnosti. V závěru tohoto ročníku 

Kj lze vysledovat určitý přelom z hlediska článků, v nichţ se odráţí 

v teologických názorech vztah k socialistické současnosti.
257

  

 

Objevovaly se sice drobné nedostatky, ty však ČÚTI řešil ústním pohovorem, 

popřípadě telefonickou domluvou. Jako příklad lze uvést ‚nedostatek‘ v čísle 25 

z července 1979, kdy byl v Kostnických jiskrách otištěn informativní článek 

                                                                                                                                          
její činnost byla potírána Státní bezpečností, mnoho členů skupiny bylo odsouzeno 

nepodmíněnými tresty.  
252

  PŘIKRYL, Ivo. Českobratrská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu 

reţimu. Bakalářská práce. Brno, 2007. Univerzita Masarykova. Fakulta sociální studií. Katedra 

politologie. 

253  Dopis byl vydán dne 24.5.1977 pod názvem Teologické teze učitelů Komenského fakulty. 

Dokument nebyl podepsán.  
254

  Téměř všichni čelní představitelé Nové orientace se okamţitě připojili k podpisu Charty 77, byli to 

mimo jiné M. Balabán, J. S. Trojan, M. Rejchrt, J. Šimsa, L. Hejdánek, T. Bísek, J. Čapek, J. Dus, 

A. Kocáb, B. Komárková, J. Litomiský, J. Pfann, a další. V květnu 1977 iniciovala skupina tzv. 

Petici 31, která byla 7.5.1977 pod názvem Postavení církve a věřících odeslána Federálnímu 

shromáţdění.  
255

  Většina jmen redakční rady figuruje v archivech StB.  
256

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Obsahové zaměření církevního tisku (Kontrolní zpráva). 1976. „Kj 

č. 38 ze dne 17. listopadu 1976 v rubrice Z církví byl pod názvem ‚Hrubá Vrbka‘ zveřejněn článek 

vyzdvihující činnost faráře Brodského, zarytého novoorientalistu, který je znám z negativní 

činnosti v Libštátě a který odmítl zúčastnit se voleb.“  
257

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Názor Sekretariátu pro věci církevní NVP na obsahové zaměření, 

úroveň a způsob distribuce církevního periodického tisku v Praze. Středočeský KNV zaslal SPVC 

stanoviska ze 6 okresů.  
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popisující historický vývoj a tehdejší stav církví na území SSSR. Tiskovému úřadu se 

nelíbilo hodnocení historického vývoje: 

Ve stati se m.j. uvádí: „Během posledních století došlo v Rusku 

k rychlému růstu baptistických sborů. I uprostřed hlubokých otřesů 

v posledních desetiletích demonstrovaly svou misijní sílu. Většina těchto 

sborů patří Svazu evangelických křesťanů-baptistů.“ Uvedená citace 

nepřímo charakterizuje vývoj sovětského státu – prakticky v poválečném 

období – jako „… hluboké otřesy v posledních desetiletích…“, coţ je 

přinejmenším nepřesná interpretace historických skutečností a nesprávná 

charakteristika vývoje sovětského státu.
258

 

 

Redakce vycházela vstříc poţadavkům sekretariátu a jiţ do tematických plánů na 

následující rok zařazovala témata, o kterých věděla, ţe je státní správa na stránkách 

novin chce vidět, tzn. zajistila dostatečnou publicitu aktuálních společensko-

politických témat a článků s ‚mírovou tematikou‘. Např. rámcový tematický plán na 

rok 1981 obsahuje výčet událostí, které hodlala redakce Kostnických jisker v daném 

ročníku pokrýt:  

Aktuality: ekumenické, mírové a politické, např. dokumenty KMK, RS 

KMK v ČSSR, SRC, ERC v ČSR a jednotlivých církví; konference 

církví, synod ČCE, mírové kurzy a semináře církví aj. K významným 

výročím či akcím našeho veřejného ţivota: zahájení 7 5LP, XVI. sjezd 

KSČ, 1. máj, výročí osvobození republiky, volby do zastupitelských 

orgánů aj. /z projevů představitelů církví, z prohlášení ústředí církví a KJ 

apod./.
259

  

 

Z tematických plánů z druhé poloviny sedmdesátých a celých osmdesátých let je 

patrné, ţe daný výčet se pravidelně kaţdý rok opakoval, coţ značí, ţe redakce se 

příliš neunavovala vymýšlením nových tematických plánů v sekci „aktuality“, pouze 

kopírovala státní správou schválenou koncepci, kterou během roku naplňovala 

konkrétními příspěvky. Tato praxe naznačuje význam rubriky pro redakci 

Kostnických jisker – šlo o ‚úlitbu bohům‘, která měla čistě ‚rituální‘ charakter. 

Rubrika měla sice vyhrazené místo na titulní straně novin, ale její obsah byl pro 

redakci a čtenáře marginální záleţitostí, coţ později pochopil i Sekretariát pro věci 

církevní, kdyţ ve své zprávě za rok 1987 poznamenává: „Při vzniku potřeby 
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Nedostatek ve sdělovacích prostředcích – pořadové číslo A61 ze 

dne 13.7.1979.  
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 107. Rámcový tematický plán týdeníku Kostnické jiskry na rok 1981.  
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okamţitě, aktuálně reagovat se ukazuje jako nejvhodnější vydávat polygraficky 

nenáročné letáky a rozesílat je podle adresáře příslušného periodika.“
260

 

 

4.3. Český bratr 

 

4.3.1. Tisk časopisu aneb boj s větrnými mlýny 

 

Časopis Český bratr existoval jiţ od konce 19. století,
261

 ovšem jako kmenový 

časopis nově ustavené Českobratrské církve evangelické
262

 začal vycházet aţ za 

první republiky, první číslo vyšlo 19. ledna 1924. V době po roce 1948 byl jediným 

oficiálním periodikem ústředí Českobratrské církve evangelické, které vycházelo 

jednou za měsíc – kromě července a srpna. Podle registrační přihlášky bylo jeho 

účelem „náboţenské a biblické vzdělávání členů církve a budování českobratrských 

rodin a sborů“.  

S vydáváním časopisu byly obdobné problémy jako u Kostnických jisker. Český 

bratr vycházel velmi nepravidelně, často se zpoţděním, za které byli redakce a 

vydavatel – tedy synodní rada ČCE – kritizováni, ačkoliv se na této situaci velkou 

měrou podílela tiskárna nedodrţováním smluvených termínů. Potíţe s tiskem řešila 

redakce uţ v padesátých letech a z dokumentů je zřejmé, ţe ani po patnácti letech 

řízeného socialistického hospodářství se situace nezlepšila. V roce 1966 napsal 

tehdejší redaktor Svatoň zprávu pro synodní radu, ve které uvádí příklady 

zpoţděného tisku. Např. číslo 8 (říjnové) mělo redakční uzávěrku 29. září, ke 

čtenářům se však dostalo aţ 25. listopadu, přičemţ „tiskárna a dohlédací orgány 
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Neperiodický a periodický tisk církví a náboţenských společností 

v ČSR. (Současný stav a perspektivy). Pravděpodobně z roku 1987. 
261

 Historicky úplně první vydání časopisu s názvem Český bratr vyšlo 1. ledna 1886 (ve formátu B-

5), jeho vydavatelem a redaktorem byl člen reformované církve helvetského vyznání, soukromník 

Jan Hrozný, majitel domu v Ječné ulici č. 22. „V době před 1. světovou válkou se stávalo, ţe 

cenzura některé části článků nepřipustila vydat – pak vycházel časopis s bílými místy. Od poloviny 

druhého roku 1. světové války (od července 1915) přestal časopis vycházet ve svém 29. ročníku. 

V závěru 1. světové války a v období vrcholícího úsilí o vznik sjednocené církve nebylo sil ani 

prostředků na vydávání časopisu, také cenzura škrtala v textu stále častěji, a tak se vydávání 

Českého bratra na několik let odmlčelo. K záměru vydávat církevní časopis se synodní výbor vrátil 

aţ v době dostatečně konsolidované, v roce 1923. Pro zajímavost – roční předplatné bylo 12 Kč, 

do Ameriky 1 dolar.“ Dostupné z www: http://www.ceskybratr.cz/bracha.html.  
262

  ČCE byla zaloţena v roce 1918.  
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nedovolí otisknout ani zprávu, která by podle fakt pravdivě informovala, čím nastalo 

zdrţení ve vycházení“:
263

  

Uzávěrka byla 29. září. Číslo bylo vysazeno, zkorigováno, zlomeno a 

připraveno do tisku 25. října, kdy dostalo dohledací číslo A 05 x 51916 a 

mohlo se vytisknout. Od této doby leţela připravená sazba v tiskárně aţ 

do 15. listopadu, kdy číslo šlo do stroje, a vytištěno a dodáno bylo 20. 

listopadu. Výrobní lhůta: od 29. září do 20. listopadu! Expedice Poštovní 

novinovou sluţbou si vyţádá pak dalších 3 – 6 dnů. V otázce vycházení 

časopisu se tedy od posledního synodu nic nezměnilo.
264

 

 

Stíţnost synodní rady zaslaná tiskárnám Mír dokládá, ţe nešlo o ojedinělý případ: 

„V roce 1964 i dříve byla průměrná výrobní lhůta v jednoduché sazbě 6 – 7 neděl, tj. 

42 – 49 dní“.
265

 Korespondenční přestřelka mezi synodní radou a tiskárnou na straně 

jedné a ÚCN na straně druhé zaměstnávala vedení církve po celou dobu existence 

komunistického reţimu. ÚCN káralo církev za zpoţděné vycházení časopisu a ţádalo 

vysvětlení, proč je výrobní lhůta Českého bratra delší neţ jeho periodicita.
266

 

Absurditu celé situace umocňuje fakt, ţe smlouvu s tiskárnami za vydavatele 

uzavíralo vţdy ÚCN, vydavatel tedy neměl prostředky, jak donutit tiskárnu 

dodrţovat lhůtník časopisu, ani nemohl přejít k jinému závodu. Tiskárna naopak 

vyhroţovala „vyčleněním časopisu z výrobního programu, pokud nedojde k radikální 

nápravě v dodávání rukopisů, ale i dodrţování délek korektur“
267

. Ve skutečnosti 

redakce nebyla s to dodrţet lhůty vzhledem k častým zásahům cenzurních 

pracovníků, kteří články vraceli k úpravám, přepisování, nebo článek úplně vyškrtli 

z daného čísla, takţe bylo potřeba ho nahradit, občas rukopis dokonce ztratili. To vše 

vedlo k tomu, ţe redakce vrácené rukopisy a korektury opravovala přes noc, aby 

zkrátila čas určený k dodání do tiskárny na minimum. Pro ilustraci uvádím konkrétní 

příklad harmonogramu říjnového čísla z roku 1963: 

 

Rukopisy odevzdány do ÚCN Dr. Číţkové   16. září 

Rukopisy z ÚCN od Dr. Číţkové    24. září 

Rukopisy do tiskárny      25. září 

Sloupce z tiskárny      16. října 

Korigované sloupce a špígl do tiskárny ve 21 hod. večer 16. října 
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  A ČCE, krabice Fond SR ČCE Dodatky. Zpráva o vydávání ČB v roce 1966.  
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  A ČCE, krabice Fond SR ČCE Dodatky. Zpráva o vydávání ČB v roce 1966. ČB tiskly novinářské 

závody Mír, závod 03 v Praze 2, Václavská ulice 12.  
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  A ČCE, krabice Fond SR ČCE Dodatky. Stíţnost zaslaná synodní radou novinářským závodům     

Mír ze dne 9.1.1965.  
266

  A ČCE, krabice XX4 MK – ÚCN. Dopis ÚCN synodní radě ze dne 11.11.1963. 
267

  A ČCE, krabice Fond SR ČCE Dodatky. Zpráva o vydávání ČB v roce 1966. 
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Stránkové obtahy z tiskárny na dohled    23. října 

Stránkové obtahy z dohledu (A – souhlas k tisku)  25. října 

Signálový výtisk na dohled      2. listopadu 

Dovoz na PNS k distribuci      8. listopadu 

 

Tiskárna asi sází rukopisy ve volných chvílích po částech, nikoli se 

zřetelem, ţe jde o měsíčník. Zpracování sazby církevního tisku je 

zařazeno na jedno z posledních míst. I na tiskovém dohledu trvá vrácení 

náhledu tři i více dní.
268

 

 

Synodní rada na obtíţné podmínky při vydávání jejího periodika mnohokráte 

upozorňovala, zasílala stíţnosti tiskárně, ÚCN i ministerstvu kultury, ale vţdy 

dostala v podstatě stejnou odpověď – není v moci ÚCN sjednat nápravu. Je dluţno 

dodat, ţe Ústřední církevní nakladatelství opravdu urgovalo nápravu u tiskáren, ale 

bez úspěchu. Tiskárny argumentovaly přetíţeností provozu a nerentabilitou tisku 

církevních periodik.
269

 

Od samého počátku bojoval Český bratr o příděl papíru, který mu byl neustále 

sniţován, aniţ by byl uveden jakýkoli důvod. Tak například výměr tiskového odboru 

ministerstva informací a osvěty ze dne 16. června 1948 určil Českému bratru příděl 

papíru na 400 kg
270

 měsíčně; za čtrnáct dní zasílá tiskový odbor Praţským akciovým 

tiskárnám nový výměr, ve kterém sniţuje časopisu měsíční příděl na 180 kg.
271

 Od 

roku 1947 vycházel časopis v rozsahu 24 stran a v nákladu 8.000 výtisků, razantní 

sníţení přídělu papíru v roce 1948 bylo důvodem k redukci rozsahu na 16 stran, 

náklad se však ještě čtyři roky drţel na osmi tisících. K největšímu poklesu nákladu 

došlo v první polovině 50. let, kdy z původních 8.000 výtisků spadl náklad postupně 

na 5.700, a zůstal na této hranici aţ do roku 1983, kdy se konečně podařilo synodní 

radě přesvědčit státní správu, aby povolila jeho opětovné navýšení. Snahu synodní 

rady dokumentují záznamy rozhovorů zástupců církve na ministerstvu školství a 

kultury z konce 50. let. Synodní rada poţadovala rozšíření počtu stran z 16 na 32, 

coţ bylo ministerstvem kultury v průběhu let několikrát přislíbeno, nakonec však 
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  A ČCE, krabice XX4 MK – ÚCN. Dopis redakce ČB zaslaný ÚCN dne 16.11.1963.  
269

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Vývoj v oblasti církevního periodického a neperiodického tisku a 

vliv státní správy na jeho obsahové zaměření a postupné omezování jeho nákladu (1973-1974). 

„Často se stává, ţe je (církevní časopisy) tiskárny tisknou s čtvrtletním zpoţděním, proto mnohé 

uveřejněné informace ztrácí na aktuálnosti. V poslední době se objevují případy ţe tiskárny 

odmírají tisknout církevní časopisy. Jednak proto ţe jsou obecně svým obsahem v rozporu s naší 

ideologií /viz ZO KSČ Severografia Liberec/, jinde tvrdí, ţe jejich tisk je nerentabilní /malé 

náklady/ /tiskárna Mír Praha/. Tyto situace vyvolávají u představitelů církví dojem ţe státní správa 

nastupuje tvrdý administrativní kurs a obávají se dalšího vývoje vztahů státu a církví.“ 
270

 A ČCE, krabice XX4 MK – ÚCN. Dopis Praţské akciové tiskárny redakci ČB ze dne 22.6.1948. 
271

 A ČCE, krabice XX4 MK – ÚCN. Dopis Praţské akciové tiskárny redakci ČB ze dne 3.7.1948. 
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zůstalo pouze u slibů.
272

 Synodní senior si na schůzce na MŠK v prosinci 1957 na 

tento stav stěţuje slovy: „Po všech našich intervencích nebyl Český bratr rozšířen, 

naopak se ještě sniţuje jeho náklad.“
273

 Zástupci SPVC na danou výtku reagovali 

úředně neutrálním vyjádřením, ţe daná věc jiţ není v jejich kompetenci: „Situace 

Českého bratra nezávisí jiţ na MŠK, nýbrţ na organizacích, které přidělují papír, a ty 

zatím nemíní své stanovisko změniti. Počet výtisků Českého bratra a Sbírky kázání 

byl zřejmě vzat podle počtu objednávek Poštovní novinové sluţby. Synodní rada 

však můţe znovu podati ţádost.“
274

 Zástupci synodní rady byli nicméně ujištěni, ţe 

v dohledné době proběhne schůzka i za přítomnosti Dr. Číţkové, na které se případné 

rozšíření časopisu projedná. Synodní rada kromě osobních intervencí poslala taktéţ 

dopis Ústřednímu církevnímu nakladatelství, ve kterém protestovala proti 

pokračujícímu sniţování nákladu jejího periodika. V záznamu rozhovoru 

z ministerstva školství a kultury ze dne 17. ledna 1958 se daný dopis zmiňuje 

v souvislosti s reakcí šéfredaktorky ÚCN:  

Pan V. Lorenc jiţ hovořil o Českém bratru s paní dr. Číţkovou. 

V nejbliţší době má J. Svatoň a dr. Číţková přijíti na MŠK ke 

konkretnímu jednání. Předali jsme také průpis dopisu, který byl odeslán 

na ÚCN jako protest proti sniţování nákladu Českého bratra. Po nějaké 

chvíli telefonovala dr. V. Číţková a vzkazovala, ţe je velmi pobouřena 

tímto naším dopisem.
275

 

 

Podobných jednání proběhlo na SPVC mnoho, většinou byla vydavatelská činnost 

českobratrských evangelíků předmětem hovoru při pravidelných schůzkách na 

ministerstvu kultury. V archivu ČCE se dochoval dostatek materiálu, aby bylo moţné 

rekonstruovat pohyb v rozsahu a nákladu časopisu v letech 1947 – 1989:  
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  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis z rozhovoru B. Valeše a Dr. V. Hájka 

s K. Hrůzou, V. Lorencem a Prokůpkem na ministerstvu školství a kultury 28.11.1957. 

V dokumentu se uvádí: „O celé věci se bude ještě jednat s Dr. V. Číţkovou, ta však pravděpodobně 

změnu v rozsahu nepovolí. Důvod: není prý papír!“ Taktéţ dopis synodní rady ČCE, ve kterém 

Ústřednímu církevnímu nakladatelství oznamuje, ţe jí ministr Dr. Fr. Kahuda přislíbil zvýšení 

rozsahu od 1.1.1958 na dvojnásobek a dopis ministru Kahudovi se ţádostí, aby daný příslib poslal 

i v písemném vyhotovení ÚCN. 
273

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis z rozhovoru B. Valeše a J. Novotného 

na ministerstvu školství a kultury s p. V. Lorencem a J. Prokůpkem 13.12.1957. 
274

  Ibidem. Je pravda, ţe ÚCN rozhodovalo o mnoţství přidělovaného papíru pro všechna periodika, 

ovšem ÚCN bylo podřízeno MŠK. Dokument z 1.11.1977 potvrzuje, ţe „papír a tiskárenskou 

kapacitu mu (ÚCN) přiděluje III. odbor MK“ in NA, fond MK - SPVC, sv. 83.  
275

 A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis z rozhovoru zástupců SR ČCE 

s představiteli SPVC na ministerstvu školství a kultury v Praze dne 17.1.1958. 
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Rok Náklad časopisu 

(počet stran) 

Náklad homiletické přílohy 

(počet stran) 

1947 8.000  (24)  

1948 8.000  (24, 16)  

1949 8.000  (16)  

1950 8.000  (16)  

1951 8.000  (16) 1.000  (48) 

1952 8.000  (16) 1.000  (32) 

1953 7.000  (16)    800  (32) 

1954 6.500  (16)    800  (32) 

1955 6.500  (16)    800  (32) 

1956 6.000  (16)    800  (32) 

1957 5.800  (16)    800  (32) 

1958 5.500  (16)    600  (32) 

1961 5.500  (16)    600  (32) 

1963 5.500  (16)    600  (32) 

1966 5.300  (16)    600  (32) 

1971 5.700  (16)    600  (32) 

1973 5,700  (16)    600  (32) 

1981 5.700  (16)    600  (32) 

1983 

 

5.700  (16) 

8.000  (16)* 

   600  (32) 

1.500  (16) 

1984 8.000  (16) 1.500  (16) 
                                  Ke zvýšení nákladu došlo od 6. čísla, tedy v polovině ročníku. 

 

Z této tabulky vyplývá, ţe časopisu byl systematicky sniţován příděl papíru. Od roku 

1955, kdy distribuci církevního tisku přejala Poštovní novinová sluţba (PNS), 

argumentoval státní úřad při sniţování nákladu Českého bratra statistikami 

odběratelů vytvořenými PNS, tyto se však hrubě lišily od čísel vedených redakcí 

Českého bratra – řádově aţ o tisíc výtisků.  

Od 1. 1. 1955 musely všechny církevní noviny a časopisy na základě vládního 

nařízení č. 33/1955 Sb. uzavřít hospodářskou smlouvu s ministerstvem spojů ohledně 

expedice tisku. Podle této smlouvy byly povinné výtisky
276

 distribuovány zdarma, za 

zbývající část musel vydavatel platit PNS částku, která byla odvozena od ceny 

jednoho čísla. Toto opatření bylo pro církev velmi nevýhodné, a to hned z několika 

důvodů. Za prvé, na vydavatele časopisu byl vytvářen větší tlak ohledně včasného 

vycházení čísel neţ doposud. Jak jiţ bylo řečeno dříve, vydavatel neměl kromě 

slovních a písemných urgencí zasílaných ÚCN, SPVC, popřípadě tiskárně ţádnou 

moţnost, jak ovlivnit pravidelnost v tisku svého časopisu. Nicméně podle rozhodnutí 
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 Podle vyhlášky ministerstva informací a osvěty, Úřední list č. 62/1950, musel kaţdý vydavatel 

periodického tisku odevzdávat určitý počet povinných výtisků svého periodika; tyto pak byly 

rozesílány na určité úřady dle druhu časopisu.  
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ÚCN byl vydavatel povinen zajistit dodávku nákladu kaţdého čísla z tiskárny do 

Poštovního novinového úřadu (PNÚ) a nejméně 48 hodin předem upozornit PNS, ţe 

bude tiskárnou náklad dodán. To bylo ovšem ze strany vydavatele víceméně 

nemoţné. Pro ilustraci uvádím dopis J. Svatoně ze dne 29. ledna 1958: 

Jak jsme telefonicky ohlásili soudruhu Slottymu a řediteli PNÚ soudruhu 

Fialovi, dodávají nám Praţské tiskárny, zákl. závod 01, Praha II., 

Václavská ulice časopis Český bratr a homiletickou přílohu Sbírku kázání 

v tak nepravidelných lhůtách, ţe jakékoli předkládání grafikonu a 

nahlašování termínu dodání podle výrobních disposic je mimo náš dosah 

působnosti.  

Po výrobní stránce je časopis Český bratr a homiletická příloha Sbírka 

kázání na posledním místě a mimo plán. Nemáme moţnost penalisovat 

tiskárnu, neboť nemáme právo uzavírat s tiskárnou hospodářskou 

smlouvu. 

Při výrobě všech 10 čísel v roce 1957 nebyl v jediném případě dodrţen 

termín dodávky PNS a to z důvodů výrobních (tiskárenských). [...] 

Upozorňujeme Vás tímto dopisem na tyto skutečnosti; sdělili jsme je jiţ 

vícekráte svým nadřízeným orgánům, leč bezvýsledně.
277

 

 

Za druhé, při objednávání časopisu bylo nutné zaplatit předplatné poštovnímu 

doručovateli na celý rok dopředu, s čímţ mělo mnoho čtenářů obtíţe – předplatné se 

vybíralo koncem prosince. Jedním z důvodů zavedení distribuce PNS i u církevních 

časopisů byla nepochybně snaha státního úřadu omezit dodávání časopisu i těm 

odběratelům, kteří za něj neplatili. To bylo časté a vznikaly tím redakci časopisu 

značné ztráty. Ale především to byl způsob, jak poměrně rychle a efektivně sníţit 

počet odběratelů
278

, coţ bylo z dlouhodobého hlediska stálým úkolem státní správy. 

Podle nového systému, pokud odběratel nebyl s to zaplatit celé předplatné v daném 

termínu, ztrácel na něj nárok. V jednom z dopisů zaslaném kanceláři synodní rady se 

píše: 

Včera u mne byl doručitel poštovní vybírati předplatné a to jak u časopisu 

Český bratr tak i u Kostnických Jisker. Protoţe to chtěl na celý rok 

najednou, nemohl jsem to proplatiti a tím jsem přestal býti odběratelem. 

Nevím proč toto se děje ale jest to záměrné, aby podobné časopisy zanikly 
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 A ČCE, krabice XII D. Dopis synodní rady ČCE Poštovnímu novinovému úřadu ze dne 29.1.1958. 
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 NA, fond SÚC, sv. 17, a.j. km 25/1954. Zpráva o hospodářské situaci církevních časopisů k 

převzetí jejich distribuce PNS. „K otázce distribuce církevních časopisů upozorňuje ÚCN ještě na 

některé okolnosti: Je určité nebezpečí, ţe poštovní doručovatelé budou působit na odběratele ve 

smyslu odporujícím církevní politice, buď tím, ţe budou církevní tisk propagovat, nebo naopak 

tím, ţe budou činit předplatitelům potíţe. Bezpečně lze očekávat pokles nákladů časopisů, neboť 

mnozí předplatitelé nebudou mít pohotově peníze, a PNS jim nepočká; dalším důvodem poklesu 

nákladu bude jistě i zvýšení předplatného, které se u některých časopisů jeví nezbytným, má-li se 

zabránit subvencování časopisů ze státních prostředků.“ Podle statistik, jak redakce Českého 

bratra, tak PNS, klesl počet odběratelů v roce 1956 oproti roku 1955 o 1.000.  
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nedostatkem odběratelů. Jsem zvědav, zda i u druhých tiskovin se tak děje. 

Jest to smutné, ţe jako předseda kazatelské stanice v Sušici budu bez 

našich publikací vůbec. To samé se týká Kostnických jisker. Prosím 

můţete-li, zatelefonujte jim a omluvte mě. Před Vánoci nemohu 

předplatné vyrovnati. Coţ nemohli jste se proti tomuto ohraditi? To jest ta 

slibovaná novinka v novinové sluţbě? Není to záměrné? Prosím vyšetřete 

to a nenechte se poškozovati tím, ţe by se ušetřila práce poště. Tak ať to 

ponechají zase tak, jak to bylo a tím se ušetří na poště zbytečné síly 

pracovní.
279

 

 

Poukazem na ‚slibované novinky‘ autor dopisu naráţí na oběţník zaslaný redakcí 

Českého bratra všem seniorátním a farním úřadům ČCE a všem odběratelům 

Českého bratra. V tomto oběţníku se vysvětlují výhody nového systému, díky němuţ 

se sluţba odběru časopisu zkvalitní. „Poštovní doručovatel, který aţ dosud Vám 

časopis pouze přinesl z praţské administrace, obstará nyní za Vás odeslání 

předplatného, doručení jednoho čísla i většího počtu výtisků, doobjednání 

chybějících čísel atd., coţ si musel kaţdý odběratel dříve zaříditi v administraci 

časopisu sám.“
280

 PNS tak získala z redakční kartotéky kompletní adresář odběratelů 

Českého bratra (a všech ostatních církevních tiskovin).  

Rozhodnutí o distribuci církevního tisku Poštovní novinovou sluţbou bylo tedy 

kromě ideově-strategického hlediska motivováno téţ ekonomicky. Ze zprávy SÚC o 

situaci v církevním tisku za rok 1953 vyplývá, ţe většina církevních časopisů nebyla 

s to zajistit platby za odběr svého periodika. Například Český bratr dle statistiky 

státního úřadu byl v srpnu 1953 vytištěn v celkovém nákladu 7.440 (včetně 

homiletické přílohy)
281

, ovšem platbu uhradilo pouhých 640 čtenářů.
282

 SÚC 

podezíral vedení církví z falšování účetnictví, jelikoţ dle jeho údajů byla periodika 

značně ztrátová, coţ ovšem nekorespondovalo s údaji, které si ÚCN od jednotlivých 

redakcí vyţádalo. Ústřední církevní nakladatelství z nesrovnalostí v hospodaření 

vyvodilo následující závěry: 

Z hlášení administrací plyne několik zásadních poznatků: 

1/ Distribuce časopisů prostřednictvím farních úřadů je ve všech případech 

ztrátová. 
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 A ČCE, krabice XII D. Dopis zaslaný synodní radě ČCE dne 21.12.1955. Podpis nečitelný. 
280

 A ČCE, krabice XII D. Oběţník synodní rady ČCE ze dne 4.11.1954.  
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  Schválený náklad na rok 1953 však činil 7.800 kusů (7.000 + 800 homiletické přílohy).  
282

  NA, fond SÚC, sv. 15, a.j. km 1/1454. Zpráva o situaci v církevním tisku k 15.9.1953. „V 

administrování valné většiny církevních časopisů zvláště evangelických a pravoslavných jsou 

značné nepořádky. Značná část výtisků je buď přímo rozesílána zdarma, nebo i kdyţ jsou výtisky 

účtovány, nejsou jejich nedoplatky včas urgovány a potom jednoduše jsou dluţné částky 

odpisovány. Tím vznikají státu značné škody.“  
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2/Valná většina administrací časopisů aţ dosud zakrývala různými 

způsoby skutečnost, ţe mezi odběrateli, kteří stále dostávají časopisy, je 

velká část takových, kteří dluţné předplatné nikdy nezaplatí. 

3/ Přebytky, uváděné v rozpočtech časopisů, ve skutečnosti neexistují – 

naopak, podrobný rozbor údajů ukázal, ţe většina časopisů je hluboce 

pasivních, a stálo by za revisní šetření zjistit, z čeho byly schodky aţ 

dosud kryty, jak ÚCN jiţ upozorňovalo. Nepodloţenost aktivních 

kalkulací se bezpochyby projevuje i nyní v rozpočtech církví všude tam, 

kde se jedná o časopisy.
283

 

 

Za třetí, přechod distribuce periodika na PNS byl pro vydavatele finanční zátěţí, coţ 

v případě církevních tiskovin nebyla zanedbatelná záleţitost vzhledem k tomu, ţe 

církevní časopisy nebyly státem nikdy dotovány
284

 a byly financovány výhradně z 

kapes předplatitelů, popřípadě z dodací církve (tedy opět členů církve). Jinými slovy, 

církevní tiskovina si na sebe musela umět vydělat, v případě finanční ztráty byl 

schodek dán k úhradě synodní radě, ovšem udrţet účetnictví časopisu v kladných 

číslech bylo za dané situace prakticky nemoţné. Ve finanční rozvaze Českého bratra 

za rok 1955 je uveden návrh na sníţení „neúměrně vysoké sazby odváděné PNS, 

která činí 0,50 Kčs při prodejní ceně čísla 1,20 Kčs, to je více jak 40 %.“
285

 Tímto se 

uţ tak finančně náročné vydávání časopisu dostalo do ztráty, na jejíţ hranici se 

ostatně vţdy pohybovalo, a to byl pro SÚC opět důvod ke sníţení nákladu. Například 

v roce 1956 činily příjmy časopisu 69.723 Kčs, náklady pak 73.848 Kčs, přičemţ „na 

tarifu bylo PNS odvedeno 25.655 Kčs“.
286

 Vezmeme-li v úvahu skutečnost, ţe 

veškeré smlouvy za vydavatele uzavíralo ÚCN a ţe ceny za výrobu a distribuci byly 

určovány státem, pak je zcela zřejmé, ţe vydavatel neměl naprosto ţádnou moţnost 

ovlivnit hospodaření časopisu, přesto schodky musel hradit ze svých zdrojů. 

Přičteme-li fakt, ţe ztrátovost časopisu byla pro SPVC důvodem ke sniţování 

nákladu, dojdeme k závěru, ţe celý systém produkce církevních časopisů byl 

nastaven tak, aby byl pro tato periodika likvidační. V hodnotící zprávě Sekretariátu 

pro věci církevní za leta 1976–1977 úředníci zmiňují tíţivou finanční situaci 

jednotlivých církevních periodik: 
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  NA, fond SÚC, sv. 17, a.j. km 25/1954. Zpráva o hospodářské situaci církevních časopisů k 

převzetí jejich distribuce PNS. 
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 NA, fond SÚC - dodatky, sv. 192. Směrnice pro sestavení rozpočtu na rok 1956. V části II. 

(sestavení rozpočtu) se uvádí pod bodem 14: „Církevní časopisy: Státní příspěvek na církevní 

časopisy se neposkytuje. Cena časopisu musí být stanovena tak, aby výtěţek kryl reţijní náklady 

spojené s vydáváním časopisu.“  
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  A ČCE, krabice XII D. Rozbor vlastních nákladů a příjmů časopisu za rok 1955.  
286

 A ČCE, krabice XX4 MK – ÚCN. Odpověď redakce Českého bratra na dotaz ÚCN ze dne 

30.3.1957. 
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Zatím se nepodařilo realizovat námět Sekretariátu pro věci církevní MK 

ČSR, aby bylo moţné vhodně upravit cenové relace církevních časopisů. 

Zatím naráţíme na nepochopitelný odpor finančních orgánů ministerstva 

financí a Národního výboru v Praze, kteří zřejmě nechápou význam 

církevně politických záměrů státní správy. 

 

S nepříjemnou finanční situací se setkáváme při jednáních s církevními 

představiteli i v souvislosti se zavedením nových velkoobchodních cen, 

které se výrazně promítlo ve sníţení rentability církevních časopisů a tím i 

ve zvýšených poţadavcích církví a náboţenských společností na státní 

dotace v této oblasti. Všechna dosavadní jednání o povolení výjimky se 

setkala na Českém cenovém úřadě s nepochopením.
287

 

 

Vedení církve se po celou dobu komunistického reţimu snaţilo navýšit počty 

publikací náboţenské literatury a neustále upomínkovalo rozšíření Českého bratra. 

Církvi zpočátku záleţelo více na rozšíření objemu jednoho čísla, tedy zvýšení počtu 

stran, neţ na zvýšení nákladu. Synodní rada velice dobře věděla, ţe rozšíření oběma 

směry není proveditelné. Občas SPVC sice povolil jednorázově vyšší náklad 

vzhledem k mimořádné příloze, tyto případy byly však naprosto výjimečné. 

Začátkem roku 1980 se pokusila synodní rada alespoň o rozšíření počtu stran 

homiletické přílohy, Sbírky kázání, která vycházela v počtu 800 kusů. Sekretariát pro 

věci církevní si vyţádal stanovisko Ústředního církevního nakladatelství, na základě 

kterého ţádost zamítnul: „Nedoporučuji rozšíření na dva tiskové archy /t. j. na 32 

stran místo dosavadních 16 tisk. stran/ a to nejen proto, ţe Český úřad pro tisk a 

informace jiţ po delší dobu zásadně zvýšení rozsahu či nákladu nepovoluje, ale i 

proto, ţe podobné rozšíření rozsahu by nesporně vyvolalo obdobné ţádosti jiných 

církví a náboţenských společností.“
288

 Pokus tedy nevyšel, nicméně z archivních 

materiálů vyplývá, ţe na doporučení ÚCN zvolila synodní rada odlišnou strategii: 

Při poslední schůzi redakční rady časopisu Český bratr jsme zvaţovali 

obtíţnou situaci, v níţ se octla administrace našeho časopisu zejména 

v letošním roce. Dosavadní povolený náklad časopisu je 5.700 výtisků, 

objednávky časopisu z Poštovní novinové sluţby však od 1. čísla tohoto 

roku tento náklad převyšují. Nestačíme tedy uspokojit ani poptávku PNS, 

natoţ pak jednotlivce, jimţ časopis expedujeme přímo, bez prostřednictví 

PNS. Na výtisky, které jsme dodávali přímo k prodeji Kalichu, nezbývá uţ 

vůbec nic.  

 

                                                 
287

  NA, fond MK – SPVC, sv. 81. Kontrolní zpráva o situaci v oblasti církevního periodického tisku 

v letech 1976 – 1977. 
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Stanovisko ÚCN k ţádosti o rozšíření počtu stran homiletické 

přílohy Sbírka kázání ze dne 15.4.1980. Jde o vyjádření ředitele ÚCN Karla Knoblocha.  
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Konzultovali jsme celou tuto záleţitost s Ústředním církevním 

nakladatelstvím, v němţ náš časopis vychází, a bylo nám doporučeno, 

abychom poţádali o zvýšení nákladu zhruba touto cestou: projednat celou 

věc s tiskovým referentem Sekretariátu pro věci církevní a jeho ředitelem, 

poţádat je poté o laskavé projednání s Českým úřadem pro tisk, jenţ 

jediný má pravomoc povolit zvýšení nákladu periodických publikací.
289

 

 

Redakce časopisu v daném dopise navrhovala vedení církve zvýšení nákladu o 1.000 

kusů, v případě Sbírky kázání o 100 aţ 200 kusů. Tento poţadavek začátkem května 

1981 písemnou formou tlumočil ředitel Sekretariátu pro věci církevní František 

Jelínek oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ, přičemţ ţádost synodní rady 

podpořil:  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe uvedené tiskoviny vychází v počtech 5.700 

kusů a 800 kusů jak je uvedeno v příloze, coţ v porovnání s počtem cca 

240.000 věřících uváděných církevní statistikou, je to skutečně 

zanedbatelný počet. Domníváme se proto, ţe by bylo vhodné jejich 

poţadavku vyhovět, jednak proto, ţe spotřeba papíru bude minimální a 

současně předpokládáme příznivý ohlas tohoto rozhodnutí na 

připravovaný 22. synod ČCE, který bude probíhat na podzim letošního 

roku.
290

 

 

Ústřední výbor KSČ doporučil ministerstvu kultury vyhovět poţadavku synodní rady 

za předpokladu, ţe splní předchozí podmínky: 

Český bratr: doporučuji zvýšení nákladu po splnění podmínek –  

1. Synodní rada sdělí rozdělovník, komu jsou zasílání ČB přímo z ústředí 

(zejména počty zasílané do zahraničí) 

2. Odpovědný redaktor zaručí otištění 4–5 angaţovaných článků 

v ročníku 

3. Odpovědný redaktor na základě jednání se SPVC MK o číslech 1–2/81 

zaručí pečlivější kontrolu v duchu závěru jednání 

 

Sbírka kázání: doporučuji zvýšit počet o 200 ks za předpokladu, ţe 

Synodní rada vyvine tlak na sbory, aby pro přípravu čtených bohosluţeb 

byly nadále pouţívány  p o u z e  oficielní texty.  

 

Pokud budou změny realizovány, bylo by vhodné termínovat je na měsíc 

září – říjen s cílem ovlivnit přípravu synodu.
291

 

 

Na jaře roku 1982 však synodní rada zasílá dopis Sekretariátu pro věci církevní, ve 

kterém poţaduje navýšení Českého bratra na 8.000 (počet stran z 16 na 20) a 

homiletické přílohy na 1.500 výtisků (počet stran z 16 na 32). Tomuto odváţnému 
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  A ČCE, krabice Fond SR ČCE Dodatky. Dopis předsedy redakční rady Miloše Šourka synodní 

radě  ze dne 22.1.1981.  
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis ředitele SPVC Františka Jelínka zaslaný oddělení 

propagandy a agitace ÚV KSČ (k rukám RSDr. Františka Cinoldra) dne 6.5.1981.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dokument je bez hlavičky, bez datace.  
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poţadavku nejspíše předcházela ústní jednání na SPVC a předběţné přísliby 

ministerstva. Vedení ČCE argumentovalo nedostatkem kazatelů, přibliţně 20 % 

sborů nebylo obsazeno, coţ byla situace, ve které evangeličtí věřící pociťovali 

„velmi naléhavě nedostatek periodických i neperiodických publikací, které by 

umoţnily členům církve uspokojení náboţenských potřeb.“
292

 Synodní radě se 

tentokrát podařilo úředníky ministerstva kultury přesvědčit o nutnosti navýšení 

nákladu, ovšem realizaci záměru stály v cestě tiskárenské závody. Začátkem března 

1983 dostala synodní rada dopis od ředitele ÚCN, ve kterém jí tlumočí reakci 

tiskařských závodů Mír na dotaz církevního nakladatelství, zda mohou zajistit tisk 

vyššího nákladu Českého bratra: 

Přípisem ze dne 14. II. 1983 čj. 95/83 jsem se písemně dotazoval 

výrobního náměstka n. p. MÍR M. Uhmanna, zda by nemohl zajistit tisk 

vyššího nákladu a většího rozsahu měsíčníku Český bratr a jeho přílohy 

Sbírky kázání. Včera jsem obdrţel odpověď, která zní: „Váţený soudruhu 

řediteli, […] po prověření výrobních moţností jsme schopni přistoupit na 

zvýšení nákladu časopisu Český bratr a přílohy Sbírka kázání, avšak na 

základě stále kritické situace ve stavu strojních a ručních sazečů 

nemůţeme vyhovět Vaší ţádosti na zvýšení rozsahu.“
293

 

 

Synodní rada na dopis z ÚCN reagovala poněkud podráţděně a vytýkala církevnímu 

nakladatelství nerespektování dřívějších dohod, dle kterých jiţ „před delší dobou 

dala ÚCN souhlas k zajištění tisku v tiskárně v Pardubicích“.
294

 Církevní 

nakladatelství i přesto jednalo s dosavadním dodavatelem n. p. Mír, coţ vedlo 

k zamítavému stanovisku. Synodní rada ve své odpovědi ÚCN trvala na zajištění 

zvýšeného rozsahu časopisu v pardubické tiskárně v co nejkratším moţném termínu, 

nejpozději však od 1. ledna 1984. Zvýšený náklad poţadovala okamţitě, nejpozději 

od čísla 7/1983. K navýšení nákladu došlo od čísla 6. Synodní rada v té době zaslala 

všem sborů ČCE dopis, ve kterém jim připomíná, ţe zvýšený náklad časopisu na rok 

1984 nebyl ještě rozebrán a ţe „záleţí jen na našich sborech, duchovních a 

staršovstvech, zda plně vyuţijí tuto moţnost informovat a vzdělávat své členy ve 

sboru také církevním tiskem.“
295

 Potíţe s rozšířením obsahu časopisu však 

přetrvávaly.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis SR ČCE zaslaný SPVC dne 18.5.1982.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis ředitele ÚCN Karla Knoblocha zaslaný SR ČCE dne 

2.3.1983. V závěru dopisu Knobloch ţádá synodní radu o „laskavé vyjádření“.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis SR ČCE zaslaný SPVC dne 8.3.1983.  
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  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis synodní rady zaslaný na sbory a kazatelské stanice dne 

14.3.1984. „Právě vyšlé 3. číslo /březnové/ letošního ročníku Českého bratra je sice Poštovní 

novinovou sluţbou rozebráno, náklad dalších čísel však můţe být ještě zvýšen aţ do schválených 
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Koncem srpna 1983 obdrţel ředitel Sekretariátu pro věci církevní vyjádření 

generálního ředitele Polygrafického průmyslu Praha, ve kterém jsou zopakovány 

důvody, proč nelze navýšit rozsah Českého bratra: „Z důvodu značného nedostatku 

v kapacitách sazby, poţadavkům na zvýšení rozsahů u jakýchkoliv periodik 

nemůţeme vyhovět. Stejná situace je i v ostatních praţských podnicích v rámci naší 

VHJ, takţe se výroba časopisu nedá převést do jiného n.p. O těchto problémech jsme 

jiţ několikrát informovali jak Federální, tak i Český úřad pro tisk a informace.“
296

 Po 

dohodě s ÚCN byl navrţen přesun výroby Českého bratra do národního podniku 

Východočeské tiskárny, který otevíral v té době nový závod v Havlíčkově Brodě. 

Generální ředitel Polygrafického průmyslu Praha ujistil ředitele církevního 

nakladatelství, ţe „po záběhu nových zařízení bude ÚCN informováno o moţnosti 

převodu. Uvaţovaný termín je od 1. 1. 1985.“
297

 K rozšíření obsahu časopisu 

nicméně nedošlo ani v roce 1985, coţ dokládá dopis synodního seniora Miloslava 

Hájka zaslaný Sekretariátu pro věci církevní. V dopise synodní senior rekapituluje 

anabázi kolem zvýšení rozsahu evangelického měsíčníku a vyjadřuje podiv nad tím, 

ţe je nad síly tiskárenských závodů zajistit vydávání marginálního počtu stran 

časopisu: 

Počátkem roku 1983 jste nás osobně informoval, ţe Federální úřad pro tisk 

a informace odsouhlasil kromě zvýšení nákladu uvedených časopisů téţ 

rozšíření obsahu u Českého bratra z 16 na 24
298

 stran a u Sbírky kázání 

z 16 na 32 stran. Jednání ÚCN o zajištění tisku tohoto rozšířeného obsahu 

přes původní příslib Východočeských tiskáren nebylo úspěšné pro údajně 

nedostatečnou kapacitu v sazbě. Bylo přislibováno, ţe po zahájení výroby 

na nové kapacitě Východočeských tiskáren v Havlíčkově Brodě bude 

moţné tisk rozšířeného obsahu zajistit. 

 

Podle posledních informací ÚCN není tisk zvýšeného rozsahu obou 

časopisů dle povolení FÚTI dosud zajištěn ani pro rok 1985, přesto ţe 

podle zpráv sdělovacích prostředků nová kapacita v Havlíčkově Brodě jiţ 

zahájila provoz. Je s podivem, ţe pro polygrafický průmysl je 

neřešitelným problémem zajištění sazby zvýšeného rozsahu 8 stran 

Českého bratra a 16 stran Sbírky kázání. Přestává být v našich 

moţnostech, abychom nezajištění tisku schváleného zvýšeného rozsahu 

obou časopisů vysvětlili jak členům církve, tak 24. synodu, kterému 

budeme muset na podzim roku 1985 podat zprávu o splnění minulých 

                                                                                                                                          
8.000 výtisků.“ 

296
 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis generálního ředitele Polygrafického průmyslu Praha, 

Miroslava Muchy, řediteli SPVC Františkovi Jelínkovi ze dne 25.8.1983.  
297

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis generálního ředitele Polygrafického průmyslu Praha, 

Miroslava Muchy, řediteli SPVC Františkovi Jelínkovi ze dne 25.8.1983.  
298

  Zde došlo zřejmě k chybě ze strany ČCE, ve všech dokumentech se hovoří o navýšení z 16 na 20 

stran.  
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usnesení. Ţádáme Vás, pane řediteli, naléhavě o pomoc ve vyřešení této 

záleţitosti.
299

 

 

Reakce vedení SPVC se nedochovala. Z archivních materiálů lze však dovodit, ţe 

k rozšíření počtu stran do pádu komunistického reţimu jiţ nedošlo. Vzhledem 

k tomu, ţe vedení ČCE nedosáhlo rozšíření obsahu svého časopisu, poţádalo v létě 

1987 Federální úřad pro tisk a informace alespoň o změnu periodicity, a to na 12 

čísel ročně proti současným 10 číslům. Synodní rada argumentovala tím, ţe jí bylo 

v roce 1983 schváleno navýšení počtu stran jak u Českého bratra, tak u Sbírky kázání 

(v nákladu 8.000 a 1.500). FÚTI synodní radě odpověděl sdělením, ţe „rozsahy 

uvedené ve Vašem dopise, 20 stran u časopisu a 32 stran u přílohy, nebyly nikdy 

Federálním úřadem pro tisk a informace schváleny a zaregistrovány. Nelze tudíţ 

operovat ani tím, ţe bylo schváleno ročně 40 stran u časopisu navíc, které by bylo 

moţno vyuţít jako 2 dalších čísel, tj. zvýšit periodicitu na 12x ročně, při zachování 

stávajícího rozsahu stran 16“.
300

 

O změnu periodicity se synodní rada pokusila uţ koncem šedesátých let. Koncem 

května 1968 zaslalo ministerstvu kultury a informací dopis se ţádostí, aby Český 

bratr vycházel jako čtrnáctideník.
301

 O dva měsíce později dostala synodní rada 

vyrozumění, ţe s ohledem k „současné situaci v polygrafickém průmyslu a potřebě 

uspokojit oprávněné poţadavky ostatních církví a náboţenských společností 

v publikační činnosti, není moţno ţádosti vyhovět.“
302

  

 

 

4.3.2. Redakce časopisu 

 

Český bratr nebyl pro komunisty nikdy prioritou číslo jedna, tou byly 

z pochopitelných důvodů Kostnické jiskry, které vycházely kaţdý týden a mířily na 

širší cílovou skupinu – byl to týdeník všech protestantských církví 

                                                 
299

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis synodního seniora ČCE Miloslava Hájka řediteli SPVC 

Františkovi Jelínkovi ze dne 27.9.1985. 
300

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis FÚTI zaslaný SR ČCE dne 26.8.1987. „O změnu periodicity 

z 10x na 12x ročně, eventuálně i o jiné změny, je nutno poţádat do 31.3.1988 pro rok 1989. Ţádost 

musí obsahovat zdůvodnění, doporučení nadřízeného orgánu a předběţný souhlas tiskárny, ţe 

uvedenou změnu výrobně zajistí. Změny vydavatelských podmínek periodického tisku ČSSR pro 

rok 1988 jsou jiţ ve schvalovacím řízení a Vaši ţádost jiţ nelze do nich zařadit.“ 
301

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Dopis SR ČCE adresovaný MKI ze dne 28.5.1968. Synodní 

rada dokonce jiţ začala o změně periodicity vyjednávat s tiskárnami a ÚCN.  
302

 NA, fond MK – SPVC, sv. 213. Vyjádření MKI k ţádosti SR ČCE na změnu periodicity 

z měsíčníku na čtrnáctideník.  
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v Československu. Nicméně jako jediné periodikum Českobratrské církve 

evangelické, která díky svému církevnímu zřízení (presbyterní církev) s výraznými 

demokratickými prvky byla centrem ‚reakčních sil‘
303

, nemělo na růţích ustláno. 

Redaktorem a odpovědným zástupcem listu byl od jeho obnovení roku 1947 

ustanoven Josef Svatoň, vedoucím listu zůstal i nadále Vladimír Čapek. Navzdory 

tomu, ţe SÚC a později SPVC vnímaly Svatoně jako ‚potenciální zálohu reakčních 

sil‘, zůstal v administraci časopisu aţ do roku 1984. Seznamy členů redakční rady, a 

její obměny v průběhu let, se nedochovaly, ale z orálních pramenů víme, ţe to byli 

převáţně členové synodní rady a tajemníci ústřední kanceláře ČCE.
304

  

Redakční rada se scházela jednou za měsíc, ovšem největší část práce kolem 

časopisu leţela na vedoucím redaktorovi. Tuto praxi v roce 1961 kritizoval člen 

synodní rady Miloš Šourek, který ve svém hodnocení daného ročníku poznamenává: 

„Synodní rada by měla ustaviti redakční radu, která by ovšem skutečně pracovala a 

časopis vedla, určovala linii i náplň a pomáhala bratru Svatoňovi při obstarávání 

příspěvků podle předem připraveného programu.“
305

 Ve skutečnosti byl vedoucí 

redaktor odkázán na okruh pravidelných přispěvatelů, kteří mu zasílali články na jimi 

vybraná témata, popřípadě je přímo oslovil s jasným zadáním (konkrétním tématem). 

Církevní archivní materiály dokládají, ţe redakce dostávala příspěvky i od řadových 

členů církve, kteří chtěli přispět článkem, básní, komentářem. Tyto materiály 

vedoucí redaktor zpracovával, některé odloţil jako nepouţitelné, některé navrhnul 

redakční radě k otištění. Většinově však byli autory článků v Českém bratru faráři 

evangelických sborů, přesněji řečeno úzký okruh duchovních, kteří byli redakční 

radou a státní správou prověřeni.
306

 Vzhledem k tomu, ţe církevní periodika neměla 

profesionální redakční tým, který by se naplno věnoval obsahu a programové skladbě 

časopisu – všichni členové redakční rady byli zaměstnáni na plný úvazek jako faráři 

a zároveň členové synodní rady – leţela obsahová stránka v podstatě na bedrech 

vedoucího redaktora, který se v rámci moţností snaţil naplnit číslo dle vlastního 

                                                 
303

  Nová orientace, Charta 77, petice a dopisy zasílané Federálnímu shromáţdění, ÚV KSČ etc.  
304

  Historie časopisu Český bratr. Dostupné z www: http://www.ceskybratr.cz/bracha.html. 
305

  A ČCE, krabice Český bratr (Svatoňova agenda). Český bratr. Recenze ročníku 1961. 
306

 NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Názor SPVC NVP na obsahové zaměření, úroveň a způsob 

distribuce církevního periodického tisku v Praze. 1978. „Charakter časopisu a jeho obsahové 

zaměření se léty nemění. Je to dáno m.j. i státe stejnými přispěvateli. Z praţských duchovních 

publikují po léta J. Lejdar, J. Miřejovský, M. Šourek, D. Henych, B. Otřísal, Dr. Funda a 

v posledním období D. Drápal. Tento ročník je charakteristický články k 20. synodu. Na toto tema 

nejčastěji psal býv. synodní senior Dr. Kejř. Jeho články, podobně jako Dr. Škarvana lze pozitivně 

hodnotit pro realistické postoje církve k současnosti. Ojedinělý svým obsahem je článek J. 

Miřejovského k 60. výročí VŘSR.“  
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uváţení, doporučení redakční rady a objednávek ÚCN
307

. Jednotlivá čísla tak 

vznikala ad hoc bez jasné koncepční strategie, často pouze reflektujíc strukturu 

církevního roku.  

Jako u ostatních církevních tiskovin musela redakce Českého bratra odevzdávat 

tematický plán na rok dopředu, vzhledem k měsíční periodě nebylo v případě 

Českého bratra nutností posílat čtvrtletní a pololetní přehled úvodníků a nosných 

článků, coţ se změnilo v sedmdesátých letech po několika kárných řízeních na 

ČÚTI. Časopis se zaměřoval především na církevně náboţenská témata a tím se 

uzavíral do sebe, coţ státní správě příliš nevyhovovalo. V listopadu 1957 to bylo 

předmětem diskuze při pravidelné schůzce zástupců synodní rady
308

 na Sekretariátu 

pro věci církevní: 

O Českém bratru mluví pan Lorenc s rozpaky. Proti časopisu jsou 

námitky od Státního dohledu, ţe celý rok se tam nic neobjeví, či jsou 

tam pouze náboţenské a církevní články a informace. Nyní ještě k tomu 

ta fotografie Franka Svobody z Texasu! Tajemník Radim Kalfus tvrdí, 

ţe Franka Svobodu jsme si pozvali my. Proti tomu se ohradil pan rada 

Valeš, ţe je to leţ a denunciace. MŠK nechce, abychom na štvavý 

článek F. Svobody jakkoliv reagovali. Článek prý je tak blbý, ţe je 

zbytečno o něm hovořit.
309

 

 

Šlo o kauzu Čechoameričana, který po návratu do Texasu podle vyjádření úředníků 

MŠK „zahájil štvavou kampaň proti ČSR, takţe překonává i nejhorší redaktory 

Svobodné Evropy. Zabývá se tím nyní ministerstvo zahraničních věcí. Synodní rada 

uveřejnila fotografii Franka Svobody v Českém bratru.“
310

 V archivu ČCE se 

nedochovala zpráva, zda měla kauza pro redakci, případně synodní radu nějaké 

následky, pravděpodobně se vše vyřešilo pouhou výtkou ze strany SPVC, jelikoţ 

systém sankcí byl zaveden aţ zákonem z roku 1968. Zásahy do vydávání časopisu se 

koncem padesátých a během šedesátých let omezovaly výhradně na postupné 

sniţování nákladu a schvalování ročních tematických plánů. Menší frekvence 

následné kontroly ze strany HSTD a její nástupkyně byla dána jak zaměřením 

časopisu, tak jeho měsíční periodicitou, uváţíme-li, ţe tiskový dohled disponoval 

limitovaným počtem pracovních sil. V případě Českého bratra se uplatňovala 
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 Např. na poradě redakční rady z roku 1962 (měsíc není uveden) je připomenuto, ţe ÚCN 

„předepsalo článek o Berlíně“. In: A ČCE, krabice Český bratr (Svatoňova agenda).    
308

  V padesátých letech se schůzky SR na MŠK konaly 1-2 měsíčně.  
309

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis z rozhovoru B. Valeše a J. Novotného 

na ministerstvu školství a kultury s p. V. Lorencem a J. Prokůpkem 12.11.1957.  
310

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis z rozhovoru B. Valeše a J. Novotného 

s V. Lorencem a Prokůpkem na ministerstvu školství a kultury 25.10.1957.  
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především předběţná cenzura, kterou provádělo ÚCN v součinnosti se Sekretariátem 

pro věci církevní. Synodní rada tuto praxi při rozhovoru na ministerstvu kultury 

komentovala slovy: „Také existující tiskový dohled zasahuje někdy nevhodně do 

našeho tisku.“
311

 Tiskovým dohledem byli míněni úředníci církevního nakladatelství, 

určující, který článek a v jaké podobě je moţné otisknout. Leckdy licitace ohledně 

otištění konkrétního článku trvaly i několik let, jak vyplývá ze zprávy redaktora 

Svatoně:  

Kromě výrobních nesnází naráţíme na potíţe při předběţném 

schvalovacím řízení u rukopisů v ÚCN. Například seriál článků 

v ročníku 1964 o laické církvi a vzdělávání presbyterů, který měl být 

materiálem pro práci staršovstev, bylo moţno otisknout po dlouhém 

jednání, zdrţení a po mnohých úpravách, přepisování, ztrátách rukopisů 

atd. bez navazování jednoho článku na druhý, takţe celý seriál ztratil 

instruktáţní charakter a články mohly být pouţity aţ v příštím roce. [...] 

Článek Jana Řezníčka o Husově oslavě v Ţenevě 1915 byl seškrtán a 

neměl vůbec vyjít. Článek ‚O jednom nedostatku presbyterně synodního 

zřízení‘ s thematikou před synodem byl seškrtán a čekal na otištění dva 

roky.
312

 

 

Sekretariát pro věci církevní měl situaci usnadněnu tím, ţe vydavatelka Českého 

bratra - synodní rada ČCE -  spadala správní příslušností do jeho kompetence. 

Sekretariát měl tedy mnohem větší moţnost ovlivňovat obsah a ideové směřování 

Českého bratra, neţ tomu bylo v případě Kostnických jisker, které jako periodikum 

Kostnické jednoty spadaly pod ministerstvo vnitra. Sekretariátu principiálně nevadila 

soustředěnost časopisu na církevně náboţenská témata, dokonce kladně hodnotil 

vysokou teologickou úroveň článků, které „mají vzdělavatelskou úlohu s cílem 

posilovat a upevňovat ve víře“
313

, co si však přál, byla občasná otevřená podpora 

společenského vývoje, ale hlavně více angaţovaných příspěvků pokrývajících 

‚mírovou tematiku‘. Články tohoto typu byly většinou vedení redakce doporučovány 

ústy zástupce ÚCN, jímţ byla řadu let Dr. Číţková
314

, v případě celostátního tisku si 

SPVC objednával články podporující státní zřízení přímo u synodní rady: 

Věříme, ţe i zásadní článek, který má být uveřejněn v denním tisku nebo 

některém oficielním časopise a v němţ mají být rozebrány otázky 

související se svobodou vyznání v ústavě zaručenou, přispěje k hlubšímu 
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 A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Podklad pro jednání synodní rady ČCE 

s círk. odborem MŠK. Datováno 3.10.1963.  
312

  A ČCE, krabice Fond SR ČCE Dodatky. Zpráva o vydávání ČB v roce 1966. 
313

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Zpráva o současném stavu v oblasti církevního tisku s návrhy na 

opatření. Přijato podatelnou ministerstva kultury dne 23.3.1976. 
314

  Šéfredaktorka ÚCN, členka ČCE a KSČ.  
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pochopení základů našeho socialistického souţití a ke tvořivé a radostné 

spolupráci zástupců ministerstva školství a kultury a církve.
315

 

 

V archivu Českobratrské církve evangelické se dochovala recenze celého ročníku 

časopisu z roku 1961, která uvádí, ţe články s mírovou tematikou zaujímaly 18 % 

obsahu, coţ spolu se zprávami ze sborů, taktéţ 18 %, byly procentuálně nejvíce 

zastoupené tematické skupiny.
316

 Z mnoha archivních materiálů je zřejmé, ţe důraz 

na mírová témata byl pro státní správu naprosto klíčový, neustále na schůzích SPVC 

se zástupci vedení církve, popř. redakční rady, zdůrazňovaný a vyţadovaný. Za 

mnohé lze uvést příklad tematického plánu na rok 1984, který uvádí, ţe v daném roce 

si Český bratr bude „všímat mírového dění v církvích, které doplní mírové úsilí ve 

světě“. Referent SPVC do tematického plánu vepsal rukou poznámku: „A co církev 

ČCE? Zeptejte se ho, co si představuje pod slovem ‚všímat‘ si mírového úsilí a v 

jakém směru se tím doplní mírové úsilí ve světě – já tomu nerozumím, a co jejich 

církev udělá pro mír?“
317

 

Šedesátá léta znamenala pro Českého bratra mírné obsahové oţivení, které bylo 

umoţněno jednak celkovou atmosférou ve společnosti, jednak k němu nepochybně 

přispělo hnutí Nové orientace, které bylo specifickým projevem svobodné diskuse 

uvnitř ČCE.
318

 V roce 1968 otiskl Český bratr v dubnovém čísle memorandum Svazu 

českobratrského evangelického duchovenstva, které evangeličtí duchovní zaslali 8. 

února předsednictvu Národního shromáţdění a ve kterém vyzývali k reformním 

krokům. Šlo o jednu z prvních, ne-li úplně první, reakcí na obrodný proces v zemi. 

Následovala další memoranda a prohlášení, která byla uveřejňována ve všech 

evangelických periodikách. Aktivita ČCE pokračovala po celý rok 1969.
319

 V únoru 

                                                 
315

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Dodatek k záznamu o jednání o memorandu 

Synodní rady Českobratrské církve evangelické. Zasláno MŠK dne 28.6.1965.  
316

  A ČCE, krabice Český bratr (Svatoňova agenda). Český bratr. Recenze ročníku 1961 z pera Miloše 

Šourka.  
317

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Český bratr – program na rok 1984. Zasláno SPVC dne 3.1.1984. 
318

  CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 46. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6. 

„Toto hnutí vznikalo jiţ v padesátých letech a výrazně se projevilo v letech šedesátých, kdy 

představitelé „Nové orientace“ patřili mezi přední inspirátory dialogu mezi marxismem a 

křesťanstvím a zároveň klíčové postavy ekumenického dialogu mezi jednotlivými křesťanskými 

církvemi, zvláště s katolíky. Výrazně se také „Nová orientace“ projevovala vůči státním orgánům, 

kdyţ její „členové“ dokázali otevřeně kritizovat mnohé protiprávní a nesmyslné zákroky 

Sekretariátu pro věci církevní i ministerstva vnitra.“ 
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 NA, fond MK - SPVC, sv. 202. Zápis z XVI. synodu ČCE konaného ve dnech 18.-22.2.1969. 

V části týkající se Českého bratra se uvádí, ţe členy redakční rady v té době byli Miloš Šourek, 

Miroslav Heryán a Jan Miřejovský. Redaktorem byl Josef Svatoň.  
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vydal synod provolání pod názvem Synod svému národu
320

, ve které se postavil 

jednoznačně na podporu vývoje do obsazení Československa okupačními armádami. 

V červenci pak synodní rada zaslala vládě ČSR dopis poţadující kromě jiného 

„zrušení trestu smrti, ratifikaci mezinárodních paktů uzavřených podle zásad 

všeobecné deklarace lidských práv a protestující proti zákazu Společnosti pro lidská 

práva“.
321

 V té době se jiţ odrazily změny v politickém směřování strany a vlády ve 

struktuře vedení Sekretariátu pro věci církevní. Do vedení byl opět dosazen Karel 

Hrůza s jasným zadáním – co nejdříve dostat situaci v ČCE pod kontrolu. Kdyţ pak 

v lednu 1970 uveřejnila redakce Českého bratra novoroční poselství synodní rady, 

vyzývající členy církve k aktivnímu boji za lidská práva, neunikly jiţ postoje ČCE 

pozornosti státních orgánů. Na jaře 1970 si začalo ministerstvo zvát jednotlivé 

představitele církve k pohovorům, kde jim bylo důkladně vysvětlováno, jakým 

způsobem je třeba usměrňovat redakční činnost Českého bratra.
322

 Zpráva SPVC 

z června 1974 hodnotí jeho činnost z „krizových let“ těmito slovy:  

Vývoj v letech 1968 – 1969 negativně ovlivnil obsah časopisu Český 

bratr. Původně předloţený ideový program byl hrubě porušen a na 

stránkách tohoto časopisu se objevily články a úvahy, které jsou 

v rozporu s posláním církve a znamenaly hrubá napadení státní správy i 

výsledku budovatelské činnosti celé naší společnosti (socialistické). […] 

Otevřená snaha církve přebírat politické záměry a úkoly ve společnosti – 

aktualizace ústavního učení s cílem mobilizovat věřící i duchovní 

k protisocialistickým postojům. […] 

 

Je moţné konstatovat, ţe z dlouhodobějšího pohledu je v rozporu 

s církevně politickou linií státní správy, porušuje tiskové směrnice, 

novinářskou etiku a je současně v rozporu i se skutečným posláním 

církve jako takové.  

 

Vezměme v úvahu i skutečnost, ţe redakční kolektiv časopisu Český 

bratr se ve svém sloţení v podstatě nezměnil od krizových let 1968–69. 

Je tedy nutné posoudit a vzít v úvahu, zda redakční rada v tomto sloţení 

pochopila, či je schopna pochopit, jakým vývojem se ubírá naše 

socialistická společnost. Zda vůbec má tento kolektiv morální právo 

nadále v redakční radě časopisu působit.
323

 

 

                                                 
320

 Citace z provolání: „Otřesné je, ţe co jedni povaţují za bezpráví a křivdu, někteří nazývají 

bratrskou pomocí.“  
321

  CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 49. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. ISBN 80-85270-84-6.  
322

 Členové redakční rady byli většinou zároveň členy synodní rady.  
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 NA, fond MK – SPVC, sv. 213. Hodnocení časopisu Český bratr ze dne 24.6.1974.  
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K obměně redakční rady pravděpodobně nedošlo ze dvou důvodů. Jednak jejími 

členy byli převáţně členové synodní rady, státní správa tedy předpokládala, ţe 

v rámci přesvědčovací kampaně vedené na úrovni ministerstva dosáhne patřičných 

výsledků jak ve vedení církve, tak v ideovém směřování Českého bratra. Druhým 

důvodem byl fakt, ţe jak zástupci synodní rady u ministra kultury v roce 1970, tak 

představitelé jednotlivých evangelických periodik na schůzce s ředitelem Sekretariátu 

pro věci církevní 29. června 1971 přislíbili podporu „konsolidačního procesu strany a 

vlády“. Červnová schůzka se zástupci redakcí evangelických tiskovin byla významná 

i tím, ţe na ní sekretariát nastínil moţné scénáře vývoje v případě, ţe by se redakce 

‚neumoudřily‘. Evangelíkům bylo připomenuto, ţe měli aţ doposud výsadní 

postavení. Ve výčtu jejich výhod bylo uvedeno, ţe státní správa vychází ČCE vstříc 

dovozem biblí (neperiodické tiskoviny dosáhly v roce 1970 objemu 44,6 tun
324

 – tedy 

jedné třetiny veškeré produkce náboţenské literatury), a ţe jako jediná církev má 

ČCE mládeţnický časopis
325

, coţ „řada dalších církví kritizuje“.
326

 Redakcím bylo 

velmi explicitně a zřetelně sděleno, co se od nich očekává, a pokud by přesto nedošlo 

k „pochopení a úpravě postojů ke státní správě“, navrhoval sekretariát tato opatření: 

a) zrušit časopis pro mládeţ Bratrstvo, 

b) omezit nebo zrušit časopis Kostnické jiskry, 

c) zrušit časopis Křesťanská revue 

Ještě před uskutečněním těchto opatření, které bychom doporučili ČUTI, 

poţádat Synodní radu ČBCE o kádrové posílení tiskových komisí a 

redakčních rad jednotlivých časopisů.
327

 

 

Na závěr schůzky Dr. Zdeněk Mixa, ředitel Sekretariátu pro věci církevní, oznámil, 

ţe na podzim se uskuteční další setkání, na kterém se zhodnotí připravenost 

evangelických redakcí podporovat „konsolidační proces v zemi“. Setkání na SPVC se 

uskutečnilo v období, kdy Český bratr čelil kárnému řízení se strany Českého úřadu 

pro tisk a informace. Koncem dubna zaslal úřad synodní radě rozhodnutí o zahájení 

správního řízení a pozval zástupce synodní rady k ústnímu jednání, na kterém měli 

osvětlit důvody zveřejnění některých závadných článků. Jednání na ČÚTI bylo 

stanoveno na 5. května, dne 25. května pak úřad svým rozhodnutím udělil SR ČCE 
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 Katolická církev 63,6 tun, celá ČSR 120,2 tun.  
325

 Bratrstvo.  
326

 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Náměty k poradě s tiskovými pracovníky českobratrských časopisů 

(určeno s. Mixovi na schůzku 29.6.1971).   
327

  Ibidem.  
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peněţitou sankci ve výši 10.000 Kčs.
328

 Je pozoruhodné, ţe na schůzce na SPVC dne 

29. června se o této pokutě vůbec nehovořilo.
329

 Tiskový úřad totiţ zaslal rozhodnutí 

synodní radě aţ 30. června. Otázkou zůstává, zda opoţděné odeslání rozhodnutí bylo 

úmyslně načasováno vzhledem ke schůzce na ministerstvu kultury, nebo šlo o pouhou 

náhodu. Pravdou je, ţe dlouhé časové rozestupy mezi jednotlivými procedurálními 

kroky ČÚTI byly častým důvodem pro zmírnění či zrušení rozhodnutí, jelikoţ byly 

porušením správního řádu. Z archivu SPVC je zřejmé, ţe materiál s hodnocením 

Českého bratra zaslal předseda Českého úřadu pro tisk a informace ministrovi kultury 

aţ v polovině srpna. Průvodní dopis ministra informuje, ţe ČÚTI v poslední době 

vypracoval hodnocení pěti vybraných církevních časopisů, a vyjadřuje přesvědčení, 

ţe „zjištění, ke kterým se v materiálech dochází, mohou být uţitečná pro Vaši 

práci“.
330

 Dokument obsahoval hodnocení za období únor aţ květen 1971, tedy čtyř 

čísel časopisu. Časové rozpětí analyzovaného úseku bylo zdůvodněno tím, ţe u 

tohoto církevního titulu „nebylo ještě dlouhodobé hodnocení uskutečněno“. Z daných 

skutečností je těţké zrekonstruovat, do jaké míry Sekretariát pro věci církevní ve 

skutečnosti spolupracoval s Českým úřadem pro tisk a informace.  

Analýza zaměstnanců tiskového úřadu odhalila v jarních vydáních Českého bratra 

několik závadných článků, ovšem správní řízení bylo nakonec zahájeno za číslo 3, 

respektive za článek Ludvíka Klobásy Podivný případ kata Mydláře, který byl 

recenzí knihy J. B. Čapka „Za jazyk přibitý“ a který z pohledu tiskového úřadu 

„porušil důleţité zájmy vnitřní politiky státu a je v rozporu s posláním periodického 

tisku“. Za recenzi stejné knihy, ovšem z pera jiného autora, byla zhruba o měsíc 

později postiţena i redakce Kostnických jisker. V jejím případě ČÚTI rozhodlo o 

okamţitém pozastavení vydavatelského oprávnění na dobu 3 měsíců. Českému bratru 

vyměřil tiskový úřad „pouze“ pokutu 10.000 Kčs. V odůvodnění stálo: 

Uvedený článek, který je recenzí o kníţce J.B.Čapka „Za jazyk přibitý“, 

vzniklé v době nacistické okupace, rozvádí úvahy, které pod rouškou 

historického pohledu váţně narušují státní politiku usilující o 

konsolidaci poměrů v naší zemi. Je to patrno zejména z těchto výňatků: 

„A myslí Doubravínovou se táhne řada urozených osob, u nichţ se 

nestačí divit, jakou v těch několika měsících prodělali proměnu, kdyţ 

                                                 
328

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Rozhodnutí vydané 25. května bylo synodní radě odesláno aţ 

30. června 1971. SR ČCE dopis přijala 6. července. Rozhodnutí bylo odesláno den po schůzce 

zástupců evangelických časopisů na SPVC MK a měsíc po vydání daného rozhodnutí.  
329

 Zajímavé je, ţe záznam z jednání neobsahuje ţádný vstup zástupce Českého bratra, byť na 

podpisovém archu figuruje jako zástupce redakce Dr. Zelený. 
330

 NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Dopis předsedy ČÚTI adresovaný ministru kultury ze dne 

11.8.1971.  



98 

 

zahrozilo násilí. Jak se rozejel mechanismus udavačství, kdyţ se jedni 

chtěli zachraňovat. A ten bezmocný, ovcím podobný plačící lid, 

přihlíţející exekucím!“ 

„Kdo dnes není odsouzen ad perpetuum silentium, k trvalému mlčení? 

Ten je přibit za jazyk proto… A jsou ovšem ti, kdo ani nemusí mít jazyk 

přibitý, ale ochotně se vzdávají slova přímého jen proto, aby nebylo 

ohroţeno jejich pohodlí, jejich výnosná místa, jejich freje, jejich hrnce 

egyptské.“  

 

V článku se téţ vzpomíná tragické bitvy „za Strahovem“, kterýţto výrok 

umoţňuje u čtenáře evokovat vzpomínky na události strahovských 

studentů v roce 1967, které byly přípravou krizových let 1968–1969 a 

kontrarevolučního vystoupení.  

 

Jak vyplývá z obsahu článku i z uvedených citátů, umoţňuje autorova 

recenze transponovat symbolismus pobělohorského období, tj. období 

temna a zmínku o době okupace do současnosti, evokovat vzpomínky na 

srpnové události roku 1968 a tím váţně ohroţuje konsolidační úsilí 

jakoţto jeden ze základních současných úkolů vlády Československé 

socialistické republiky.
331

 

 

Kromě jiţ zmíněné recenze vadil tiskovému úřadu téţ citát k výročí narození T. G. 

Masaryka, který dle úřadu „bez jakéhokoliv komentáře připouští dvojí výklad a tím je 

v rozporu se současnou státní politikou usilující získat široké vrstvy k aktivní práci na 

odstranění nedostatků nahromaděných v minulém období“.
332

 Citát zněl: „… tím 

tichým souhlasem, jenţ vzniká ze správného posouzení našeho postavení světového a 

ze správného vysouzení toho, co a jak kde kdo máme pracovat.“ Poslední výhrada 

ČÚTI k danému číslu se týkala zveřejnění dopisu Jana Karafiáta, ve kterém „na 

příkladu podepisování reversu jako závazku učit pět let na církevní škole přináší 

sdělení, ţe se lidé nemají zavazovat k ničemu, co odporuje jejich přesvědčení, natoţ 

někomu ‚tělo i duši za groš nebo lidskou přízeň zaprodávat‘. Tento výňatek rovněţ 

umoţňuje výklad nabádání k porušování konsolidačního úsilí naší vlády.“
333

  

Synodní rada se v zákonné lhůtě 15 dnů proti rozhodnutí odvolala a učinila tak 

velmi rázným, dalo by se říci aţ odbojným způsobem: 

1) ad „Podivný případ kata Mydláře“. Šlo o recenzi čerstvě vydané 

knihy prof. J.B. Čapka, člena českobratrské církve evangelické „Za 

jazyk přibitý“ v souvislosti se smutným jubileem 350 let od popravy 27 

českých pánů na Staroměstském náměstí, kterého naše církev vzpomněla 

při ekumenickém shromáţdění v chrámu u Salvátora v Praze 20.6. t.r. a 
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 A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 25.5.1971. Odesláno SR ČCE 

30.6.1971. Doručeno 6.7.1971.  
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 Ibidem.  
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oficielní účastí při poloţení věnce zástupci kulturní správy NVP v Praze 

dne 21.6. t.r.  

 

Jeví-li se recenze této knihy závadnou, dalo by se tedy tvrdit, ţe sama 

kniha nebo doba jejího vydání je závadná či nevhodná. Nic takového se 

však v odůvodnění rozhodnutí netvrdí. Recenze výslovně uvádí, ţe jde o 

knihu napsanou za nacistické okupace ČSR, čímţ jiţ vylučuje aplikaci 

ať autora knihy nebo autora recenze na současné poměry.  

 

Dvě citace z knihy, uvedené výslovně v odůvodnění, prý umoţňují 

transponovat období pobělohorského temna a zmínku o době okupace do 

současnosti. (Proč nejsou citovány i věty tohoto druhu: „Pokutovaný 

Diviš ví teď i drsnou pravdu o bezohledném kořistnictví, jeţ bylo 

panstvem pácháno na prostém lidu.“) Takovýto výklad by znamenal, ţe 

vůbec nelze o těchto historických obdobích dnes veřejně mluvit, neboť 

kaţdá taková zmínka můţe být při nedostatku dobré vůle symbolicky 

vztaţena na současnost, zejména, je-li ze strany úřadu vyvíjena taková 

snaha.  

O tom svědčí zejména naprosto nepochopitelná asociace bitvy „za 

Strahovem“ (jde o citaci recenzované knihy z prosince 1970) se 

strahovskými studentskými nepokoji v r. 1967, která nepřipadla na 

smysl ani autorovi recenze ani jedinému ze čtenářů tohoto časopisu.  

 

2) ad „Dopis Jana Karafiáta“. V souvislosti s jubileem zaloţení 

evangelického učitelského ústavu v Čáslavi před 100 lety byl uveřejněn 

dopis evang. faráře Jana Karafiáta, autora „Broučků“, kterým tento 

udílel před téměř 100 lety rady kandidátu učitelství na této škole. I 

v tomto dopise našel Váš úřad naráţky na současnost. Váš úřad spatřuje 

v Karafiátově evangelické výzvě, ţe se lidé nemají zavazovat k ničemu, 

co odporuje jejich přesvědčení, natoţ někomu „tělo i duši za groš nebo 

lidskou přízeň prodávat“ výklad k nabádání k porušování 

konsolidačního úsilí naší vlády. 

 

Znamená to snad, ţe Váš úřad vychází z názoru, ţe pod pojem 

konsolidace patří i to, ţe lidé se mají zavazovat k něčemu, co odporuje 

jejich přesvědčení a ţe výzva „nezaprodávat tělo i duši za groš nebo 

lidskou přízeň“ není ve shodě s konsolidačním úsilím naší vlády? To je 

ovšem pojetí, se kterým nemůţeme souhlasit a jsme přesvědčení, ţe ani 

vláda ani KSČ si takto konsolidaci nepředstavují. Rozhodně takováto 

prakse Vašeho úřadu nemůţe podepřít konsolidační úsilí naší vlády. 

Jsme přesvědčeni, ţe slova Jana Karafiáta, ostatně velmi blízká 

slavnému Husovu výroku „Zlořečený, kdo pro skývu chleba opustí 

pravdu“, mohou podepřít konsolidační úsilí naší vlády daleko více neţ 

takto zdůvodnění rozhodnutí Vašeho úřadu. 

 

3) Citát z Masaryka. Je pravda, ţe kaţdá citát můţe být vykládán různě. 

Rubrika, kde je citát uveden, není komentovaná, nebylo proto moţno 

podat k výroku komentář – ten je ponechán soudnému čtenáři. Máme za 

to, ţe většina čtenářů časopisu si jej vyloţila v kladném smyslu, tak jak 

byl i autorem citátu myšlen. Prakse Vašeho úřadu patrně vychází 
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z názoru, ţe čtenář je buď nechápavý, nebo naplněn nedobrou vůlí, a ţe 

je proto třeba ho usměrňovat příslušným komentářem. To lze snad 

aplikovat do jisté míry na běţný denní tisk, nikoliv však na časopis tak 

úzce zaměřený na určitý okruh čtenářů – věrných příslušníků 

evangelické církve – a kromě toho vycházející v tak nepatrném nákladu 

(5.700 výtisků). 

 

V závěru ještě uvádíme na obranu proti vydanému rozhodnutí, ţe tak 

zvané objektivní působení závadných článků dluţno uvaţovat s hlediska 

čtenářů toho kterého tisku. Lze připustit např., ţe kdyby recenze knihy 

J.B.Čapka byla uveřejněna v denním tisku, mohla by být vykládána 

s politicky antikonsolidačním záměrem. Je-li však uveřejněna 

v evangelickém měsíčníku jako připomínka tragického výročí Bílé hory, 

začátku protireformace, která znamenala tak hluboké rány v evangelické 

většině národa, pak nejde o politický záměr a také čtenářskou obcí je 

přijímána jako historická vzpomínka a ne jako nějaké politikum. Totéţ 

platí o dopisu Jana Karafiáta v souvislosti s výročím čáslavského 

evangelického učitelského ústavu a o citátu z Masaryka, kterého členové 

českobratrské církve evangelické vzpomínají především jako výrazného 

myslitele, kritika a rádce v mnoha mravních a náboţenských otázkách 

ţivota osobního, ale i národního a člena své církve. 

 

Posoudíte-li z tohoto zorného úhlu autorů i čtenářů Českého bratra 

inkriminované články, musíte dojít k závěru, ţe tyto články nemohly 

objektivně ohrozit, tím méně porušit důleţité zájmy vnitřní politiky 

státu, zejména konsolidační úsilí naší vlády.  

 

Konečně zdůrazňujeme, ţe všechny inkriminované články nejsou 

v rozporu s ideovým náboţensko-vzdělavatelským zaměřením časopisu 

podle registrační přihlášky. Připomínáme také, ţe proti časopisu Český 

bratr nebyly dosud vzneseny ze strany Vašeho úřadu ţádné námitky, a 

proto se nám postih časopisu jeví nespravedlivým a tvrdým.
334

 

 

Synodní rada text odvolání zaslala v kopii rovněţ Sekretariátu pro věci církevní a 

kulturnímu oddělení ÚV KSČ s ţádostí o posouzení jejích námitek a o pomocný 

zákrok. Dne 7. září se konalo v sekretariátu předsedy ČÚTI ústní jednání za 

přítomnosti zvláštní komise, zástupců synodní rady a šéfredaktora Českého bratra. O 

deset dní později posílá tiskový úřad synodní radě rozhodnutí, ve kterém ruší původní 

peněţitou sankci, místo ní se vydavateli uděluje upozornění na porušení § 2 zákona č. 

81/1966 (nedodrţení poslání periodického tisku). Zdůvodnění se opíralo o fakt, ţe 

vedení církve uznalo moţnost dvojího výkladu, ovšem v případě, ţe by daná recenze 

knihy byla uveřejněna v denním tisku. Zvláštní komise sice potvrdila správnost 

                                                 
334

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Rozklad proti rozhodnutí odeslaný ČÚTI dne 15.7.1971. 

Podepsán synodní senior Dr. Václav Hájek a náměstek synodního kurátora Dr. František Škarvan.  
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skutkových zjištění orgánů prvního stupně, ale vzhledem k nízké společenské 

nebezpečnosti (malá cílová skupina) rozhodnutí zmírnila: 

Článek L. Klobásy „Podivný případ kata Mydláře“ svým obsahem i 

uvedenými citáty z kníţky J.B.Čapka „Za jazyk přibitý“ umoţňuje 

takový výklad, který není v souladu s konsolidačním úsilím naší vlády. 

Zástupci vydavatele moţnost takového výkladu nepopírají a při jednání 

ve zvláštní komisi projevili souhlas s názorem ČÚTI, ţe pojmu bitvy „za 

Strahovem“ z hlediska historického se nepouţívá a jde o neobvyklou 

formulaci. […] S přihlédnutím k tomu, ţe proti časopisu nebyla dosud ze 

strany ČÚTI učiněna ţádná opatření podle tiskového zákona, dále 

k tomu, ţe časopis je vydáván v poměrně malém nákladu a v neposlední 

řadě k tomu, ţe zástupci vydavatele zabezpečí, aby napříště nebyly 

v časopise zveřejňovány články, které by nepříznivě působily na 

veřejnost a byly v rozporu s posláním periodického tisku, byla 

provedena změna v uloţeném rozhodnutí.
335

 

 

O odhodlání synodní rady docílit zrušení pokuty svědčí i ručně psané poznámky 

JUDr. Pavla Šimka, notáře a člena ČCE, který rozklad pro synodní radu vypracoval. 

V jeho vzkazu synodnímu seniorovi se píše: „Bude–li rozklad zamítnut, je moţno a 

záhodno obrátit se ještě na Měst. soud v Praze, který můţe rozhodnutí ještě 

přezkoumat, evt. zrušit. Návrh třeba podat do 15 dnů od zamítnutí rozkladu.“
336

 

V témţe roce byl vydavatel Českého bratra na ČÚTI pozván ještě jednou
337

 a to k 

„projednání závady“ v obsahu čísla 8, ve kterém redakce otiskla „mylnou informaci o 

přečerpání papíru kromě zařazení nevhodného materiálu“.
338

  

Šedesátá léta lze charakterizovat z pohledu tiskového úřadu jako období, kdy se 

následná kontrola církevních časopisů prakticky neprováděla. Změna nastala po roce 

1970, kdy předsednictvo ÚV KSČ přijalo dokument Informační zpráva o církevně 

politické situaci v ČSSR, jehoţ důleţitou součástí byla příloha Návrh krátkodobých 

opatření pro politický postup a závěry v oblasti církevní politiky a vědecko-ateistické 

výchovy.
339

 Strana byla rozhodnuta upevnit pořádek a své postavení v zemi a z toho 

plynuly i konkrétní úkoly pro jednotlivé sloţky státní správy. ČÚTI od konce roku 

                                                 
335

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Rozhodnutí ČÚTI na návrh zvláštní komise ze dne 17.9.1971. 
336

 A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Rukou psaný vzkaz synodnímu seniorovi. Dole je jiným 

rukopisem připsáno „Bravo Šimku!“.  
337

 Jednání se uskutečnilo 2.12.1971.  
338

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Stručná analýza církevních časopisů a návrhy na úpravy v jejich 

struktuře.  
339

  CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, č. 32. s. 30. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. ISBN 80-85270-84-6. 107 s. 

„Pro celý ‚úsek‘ nekatolických církví a náboţenských společností pak stanovilo zásadu 

diferencovaného přístupu podle stupně jejich ochoty ke zřeknutí se ‚chyb‘ a ‚omylů‘ z let 1968-

1969.“ 
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1970 vyvíjel mnohem větší aktivitu, o čemţ hovoří i statistiky úřadu: v roce 1970 

zahájil ČÚTI pouhá 4 správní řízení a neprojednal ţádnou závadu; v roce 1971 bylo 

uskutečněno 15 správních řízení a projednáno 14 závad, coţ je více neţ 700 % nárůst 

případů.  

Evangelické časopisy byly sledovány o něco bedlivěji neţ ostatní církevní tisk 

vzhledem k aktivitám členů a vedení ČCE v letech 1968 – 1970. Zpráva úřadu z roku 

1973 hodnotí časopis jako uzavřený do sebe, věnující se pouze církevní a náboţenské 

problematice a izolující se od společenského dění. Úřad zaráţí, ţe redakce „na rozdíl 

od jiných církevních časopisů – ponechává bez povšimnutí takové významné světové 

události, jako je příprava mírového kongresu v Moskvě, o jiných závaţných 

událostech celospolečenského dosahu ani nemluvě“.
340

 Úřadu se taktéţ nelíbil fakt, ţe 

v daném období byla v časopise uveřejněna zmínka o odnětí státního souhlasu osmi 

kazatelům, „avšak o tom, proč byli kazatelé zbaveni státního souhlasu, není 

v otištěných materiálech ani slova“.
341

 V závěru úředníci konstatovali, ţe ze 

„současné publicistiky časopisu v rámci programu, jehoţ znění je ostatně velmi 

mlhavé, nijak nevyplývá snaha výrazněji podpořit státní politiku“.
342

 Grafickou 

úpravu zhodnotili jako „svým způsobem tradiční“, avšak nevýraznou a málo 

nápaditou. Podobná hodnocení se pravidelně opakovala, nicméně k opětovnému 

postihu úřad přistoupil aţ v roce 1974.  

Dne 18. března 1974 rozhodl tiskový úřad o zahájení správního řízení za obsah 

čísla 2/74 a pozval zástupce synodní rady k jednání na ČÚTI. Schůzky, která se 

uskutečnila 28. března, se za synodní radu zúčastnil vedoucí redakční rady Miloš 

Šourek a redaktor Josef Svatoň. Setkání vedl ředitel IV. odboru ČÚTI Vratislav 

Walter, dále byli přítomni – ředitel ÚCN Karel Knobloch, za SPVC Jiří Kavka a další 

čtyři zaměstnanci tiskového úřadu. Miloš Šourek pořídil z jednání podrobný zápis, ze 

kterého je patrné, ţe se zástupcům ČCE nepodařilo úředníky přesvědčit o 

neúmyslnosti kontextů, které byly zaměstnanci ČÚTI do článků včítány. Dr. Kavka 

ze Sekretariátu pro věci církevní zdůrazňoval, ve vztahu k obsahu článků, ţe „dříve 

nikdy nic takového nebylo“ s dodatkem, ţe nechápe, „proč jenom Český bratr takto 

píše“. Během hovoru bylo ředitelem IV. odboru několikrát opakováno, ţe Únor je 

                                                 
340

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Dílčí hodnocení církevních časopisů za III. čtvrtletí 1973. ČÚTI 

odeslalo materiál SPVC dne 13.11.1973.  
341

  NA, fond MK - SPVC, sv. 81. Dílčí hodnocení církevních časopisů za III. čtvrtletí 1973. ČÚTI 

odeslalo materiál SPVC dne 13.11.1973. 
342

  Ibidem.  
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„velký svátek socialismu“ a výběr článků měl být tedy „podle této myšlenky 

pořízen“.
343

 Z pohledu tiskového úřadu šlo jednoznačně o politikum, coţ nakonec 

shrnul Vratislav Walter slovy: „Z naší strany je velká benevolence u církevních 

časopisů, kdyby takto polit. časopis psal, tak uţ by nevycházel.“
344

 

Dne 8. dubna 1974 odeslal tiskový úřad synodní radě rozhodnutí, ve kterém jí 

uděluje pokutu ve výši 25.000 Kčs za závadný obsah čísla 2, zejména za údaje 

v článku Josefa Batelky Ukřižován jest. Podle ČÚTI šlo o článek zamířený proti 

rozhodnutí státní správy, jímţ byl „odňat státní souhlas k výkonu kazatelské činnosti 

několika představitelům reakční skupiny v církvi“.
345

 Úřad viděl jasnou spojitost mezi 

článkem a dalšími materiály uveřejněnými v daném čísle, coţ podle ČÚTI „lze 

konstatovat jiţ podle jejich titulků Ukřižován umřel, Pohřben jest, Sestoupil do pekel, 

Kristovo utrpení a my“. „Příspěvky jsou zjevnou součástí protestních akcí vyvolaných 

zmíněným rozhodnutím a pokusem vyjádřit i touto cestou odpor proti státní 

správě.“
346

 Odůvodnění kromě skutkové podstaty obsahuje téţ příkaz „nově jmenovat 

vedoucího redaktora a redakční radu, která bude zárukou, ţe se podobné nedostatky 

nebudou v budoucnu opakovat, a v souvislosti s tím předloţit Českému úřadu pro tisk 

a informace nový politicko-ideový program časopisu do 15. května 1974“.
347

 

Synodní rada se i v tomto případě v zákonné lhůtě odvolala. Tentokráte však 

poslala na Sekretariát pro věci církevní několik dní před odesláním rozkladu dopis 

s ţádostí o intervenci, ve kterém byly vysvětleny důvody, proč byl článek uveřejněn, 

a ţe nemá spojitost s odnětím státního souhlasu několika evangelickým duchovním. 

Stejné argumenty, ovšem obšírněji a do více podrobností rozvedené, obsahoval i 

rozklad vedení ČCE: 

Pokusíme se vysvětlit celou záleţitost co nejpodrobněji, jeţto máme za 

to, ţe jde o nepochopení náboţenské tématiky časopisu ze strany orgánů 

úřadu, který poměrně málo přichází do styku s projevy křesťanství, 

vykládá si je ryze politicky a dochází k závěrům, které by stavěly 

křesťanskou víru a všechny její veřejné projevy, zejména v tisku, do role 

nepřátel našeho socialistického zřízení.  

[…] 

 

                                                 
343

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Záznam o jednání na ČÚTI dne 28.III.1974 v 10 hodin.  
344

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis z jednání na MK dne 22.3.1974 (se 

zástupci synodní rady). Na schůzce se téţ zmínila situace kolem ČB, na coţ referent JUDr. 

Jaroslav Hájek odpovídá: „Vypadá to na pokutu. Nachystejte si pokladničku. S Batelkou bude také 

pravděpodobně ještě pohovor. Jinak jsme se za vás přimluvili. Další číslo nemuselo vyjít.“  
345

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 8.4.1974.  
346

 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 8.4.1974.  
347

 Ibidem.  
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1) Redakce časopisu Český bratr se rozhodla od čísla 1 ročníku 1973 

probrat postupně obsah Creda, tj. křesťanského vyznání víry, společného 

všem křesťanským církvím, zvaného „Apoštolské vyznání víry“. 

[…] 

Jak dokazujeme jednotlivými čísly ročníku 1973 a 1974 postupovala 

redakce od jednoho článku Apoštolského vyznání k druhému, aniţ by 

přešla přes některý článek tohoto vyznání a v čísle 2. roč. 1974 došlo ke 

článkům: Ukřiţován, Umřel, Pohřben jest, Sestoupil do pekel, coţ jsou 

pojmy theologicky spolu bezprostředně související. V dalším jiţ vyšlém 

č. 3 probírá se další tematika Creda: „Vstal z mrtvých“.  

[…] 

Redakce časopisu proto počítala s časovým rozvrţením článků Creda 

tak, aby právě tyto články o smrti Jeţíše Krista na kříţi a o jeho 

zmrtvýchvstání byly uveřejněny v době předvelikonoční, tj. v únorovém 

a břevnovém číslu. Rozhodnutí o tom bylo tedy učiněno více jak 1 rok 

před uveřejněním čísla 2/74.  

[…] 

 

2) Tím jsme se jiţ dostali k druhé otázce kladené redakci za vinu, ţe prý 

totiţ úmyslně zařadila tyto články do časopisu v době, kdy došlo 

k zásahům státní správy proti některým představitelům církve. Tuto věc 

uvádíme na pravou míru ještě i dalšími fakty. Jiţ delší dobu je 

prováděna ze strany státní správy kritika některých kazatelů, kteří jsou 

zahrnováni pod pojem „Nové orientace“, a kterým státní správa vytýká, 

ţe se věnují na úkor své náboţenské činnosti veřejným věcem a 

zaujímají k nim kritické stanovisko. Věci došly tak daleko, ţe 

v posledních asi 2 letech došlo k tak zvanému „odnětí státního souhlasu“ 

9 kazatelům. Úřad spatřuje souvislost s tímto zbavením kazatelů úřadu a 

probíráním článků Apoštolského vyznání víry. Jde o násilné srovnání 2 

věcí, které nemají spolu vůbec nic společného.  

 

Netajíme se hlubokým znepokojením nad ohroţením náboţenské 

svobody v našem státě, která je nám ústavně zaručena… 

[…] 

 

3) Úřad vidí projev protestu a odporu v tom, ţe prý nejde o ryze církevní 

problematiku, jeţto článek je aktualizován pouţitím soudobých a nikoliv 

jen církevních pojmů a tím jsou myšlenky prý podávány politickou řečí. 

Pouţíváním uvozovek musí prý čtenář vycítit, ţe se jedná o naráţky, 

které mají jiný význam.  

 

Pokud jde o inkriminované pouţití uvozovek, dovolujeme si vysvětlit, ţe 

autor Josef Batelka v cit. článku pouţívá uvozovek výhradně u citátu 

„ukřiţován jest“, čímţ odkazuje k názvu článku a dále u 2 biblických 

citátů, jak jest to běţné u náboţenských článků. Jde o tyto citáty: 

a) „Vidíte, ţe nic neprospíváte. Aj svět postoupil po něm.“ 

b) „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ 

[…] 

Církvi a tudíţ ani jejímu časopisu nelze s ohledem na náboţenskou 

svobodu zakazovat aktualizaci křesťanské zvěsti. Jde tedy jen o to, zda 
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článek ve svém celku je nějak namířen proti našemu socialistickému 

zřízení. Autor, který sám prošel za nacismu koncentračním táborem, 

připomíná v článku popravčí špalky, koncentráky a plynové komory. 

Z toho přece nelze nic přisuzovat našemu humanitnímu společenskému 

zřízení. Kdyţ autor v souvislosti s popravou Jeţíše pronese úsudek: 

Drţitelé moci ve společnosti si vţdycky uměli poradit s jednotlivci, kteří 

se odváţili otřást jejich mocenskými posicemi, nebo i jen jejich prestiţí, 

lze takovou větu pokládat za naráţku na dva prosté kazatele v církvi, 

kteří byli zbaveni státního souhlasu? Rozhodnutí však úplně ponechává 

stranou vyústění inkriminovaného článku, jeţ vede ke křesťanskému 

odpouštění i vůči nepřátelům Jeţíše Krista. Článek totiţ přímo vybízí 

následovníky Kristovy, aby místo nenávisti, proklínání a hledání pomsty 

se řídili Jeţíšovými slovy znějícími z jeho kříţe: „Otče, odpusť jim!“ 

 

4) V rozhodnutí se uvádí, ţe obsah článku v č. 2 Českého bratra porušuje 

důleţité zájmy nejen vnitřní, ale i zahraniční politiky našeho státu. 

Důvody shledává úřad v tom, ţe „tisk kapitalistických států (Kathpress) 

přinesl o uvedených rozporech negativně působící články.“ „Uvedenými 

rozpory“ jest patrně rozumět okolnost, ţe došlo k tzv. odnětí stát. 

souhlasu několika kazatelům v naší církvi. Vyplývá to z kontextu tohoto 

rozhodnutí. Synodní radě není známo, ţe nějaké takové články 

v kapitalistické cizině vyšly, tím méně jejich obsah, rozhodně nejsou 

tyto články způsobeny obsahem čísla 2 Českého bratra a nelze je proto 

klást za vinu vydavateli Českého bratra. […] V tomto směru nebyl však 

ţádný důkaz vůbec proveden a úřad se spokojuje jen tvrzením o 

nějakých v cizině uveřejněných článcích. Tento bod nebyl s našimi 

zástupci vůbec projednán, články nám nebyly ani citovány a proto došlo 

tu v řízení k porušení § 33 zák. č. 71/67 Sb., neboť nám vůbec nebyla 

dána moţnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladu a 

rovněţ je nám znemoţněno se proti tomuto bodu hájit, kdyţ obsah 

článků nám není vůbec znám. Navrhujeme proto, aby – setrvá-li úřad na 

svém stanovisku, ţe obsahem našeho časopisu byly porušeny důleţité 

zájmy zahraniční politiky našeho státu – byly nám uvedené články 

Kathpress (ostatně instituce nám zcela neznámé) předloţeny, abychom 

se mohli v tomto bodě řádně bránit.  

[…] 

5) Závěrem uvádí napadené rozhodnutí, ţe se obsahové závady v našem 

časopise vyskytly jiţ dříve a cituje čís. 3 a 8 ročníku 1971 našeho 

časopisu. […] Byli jsme tedy za celou dobu platnosti zák. č. 127/68 Sb., 

tedy za dobu 6 let postiţeni před 3 lety jen jednou, a to pouze 

upozorněním, čili opatřením nejmenšího významu. 

[…] 

 

6) Připojujeme ještě písemné vyjádření předsedy redakční rady Čes. 

bratra faráře Miloše Šourka k obsahu článku J.Batelky. S názorem v něm 

vyjádřeným se synodní rada plně ztotoţňuje a má k osobě předsedy i 

celé redakční rady a redaktora plnou důvěru.  

 

7) Po stránce formálně-právní navrhujeme, s odvoláním na § 61 odst. 3 

zák. č. 71/67 Sb. provedení následujících důkazů, kterými prokazujeme, 
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ţe obsah čísla 2 roč. 74 Čes. bratra v ničem neporušil důleţité zájmy 

vnitřní nebo zahraniční politiky státu: 

a) porovnání obsahu č. 1–10 roč. 1973 a č. 1–3 roč. 1974 časopisu 

Český bratr za účelem zjištění, ţe se v nich probírá postupně obsah 

Apoštolského vyznání víry; 

b) slyšení znalce z oboru křesťanské theologie o obsahu Apoštolského 

vyznání víry, zejména jeho článku o ukřiţování Jeţíše Krista, téţ 

jeho vyjádření o citátech v uvozovkách v inkriminovaném článku; 

c) slyšení zástupce Církevního sekretariátu MK ČSR o počtu a datu tak 

zvaných odnětí stát.souhlasů kazatelům českobratrské církve 

evangelické; 

d) předloţení článků z Kathpress a zjištění souvislosti těchto článků 

s obsahem č. 2 časopisu Český bratr; 

e) zjištění ohledně dřívějších opatření proti vydavateli časopisu Český 

bratr, zejména v cit.spisu čj. 1187/71; 

f) výslechem předsedy redakční rady tohoto časopisu o způsobu zařazení 

článků v č. 2 časopisu; 

g) výslechem svědka, autora článku „Ukřiţován jest“ seniora 

Jos.Batelky v Novém Městě na Moravě o přípravě cit.článku. 

Jemnovaný můţe totiţ prokázat, ţe obsah článku byl zpracován jiţ 

asi rok před jeho zveřejněním ve formě velikonočního kázání; 

h) zjištěním u téhoţ autora o jeho pobytu v nacist. koncentračním 

táboře a zkušenostech tam získaných, jeţ se promítají v jeho článku, 

a to dotazem u Českého Svazu protifašistických bojovníků v Praze.  

Teprve po provedení těchto důkazů bude řízení úplné a bude moci býti 

rozhodnuto na podkladě řádně provedeného šetření.  

 

Nebude-li nám ve správním řízení vyhověno a bude rozhodnuto ve věci 

samé bez provedení námi nabídnutých důkazů, hodláme uplatnit tyto 

návrhy v řízení před soudem po pravomocném správním rozhodnutí ve 

smyslu § 8 o. 3 cit.zákona. 

 

8) Na závěr ještě uvádíme, ţe nemůţeme zatím podat odvolání proti 

nějakému rozhodnutí o příkazu jmenování nového redaktora a nové 

redakční rady a proti příkazu předloţit nový politicko-ideový program 

časopisu Český bratr, jeţto řádné rozhodnutí o tom nám doručeno 

nebylo a zmínka o tom v důvodech rozhodnutí nemá charakter 

rozhodnutí (viz § 47 o.2 zák. č. 71/67 Sb.).  

 

9) Docela na závěr ještě bychom chtěli upozornit, ţe Český bratr je 

časopis církevní, odebíraný především členy naší církve a články v něm 

obsaţené jsou čteny věřícími členy naší církve, kteří v nich hledají 

posilu pro svou víru a ne politické jinotaje. Čte-li tyto články někdo, kdo 

není obeznámen s křesťanskou zvěstí, vzniká vţdy nebezpečí falešného 

politického výkladu. Ale pak by církev vůbec nemohla svou zvěst 

v tisku přednášet, coţ podle našeho přesvědčení by znamenalo duchovní 

a mravní ochuzení.
348

 

 

                                                 
348

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Rozklad SR ČCE ze dne 22.4.1974. 
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Spolu s rozkladem odeslala synodní rada téţ prohlášení předsedy redakční rady 

Miloše Šourka, ve kterém z pozice šéfredaktora obhajuje otištění článku a zdůrazňuje, 

ţe jeho obsah byl čistě náboţenského rázu:  

Na celém článku neshledávám nic, co by nejmenším způsobem mělo 

probouzet nedůvěru k našemu státu a jeho socialistickému zřízení. Věty 

obdobné citovaným čteme často v komunistickém tisku, který jistě 

právem ukazuje na to, jak některé mocenské reţimy potlačují úsilí 

odváţných a jim nepohodlných jednotlivců i skupin o dosaţení 

spravedlivějšího řádu právě pro nejchudší a často zcela bezprávné 

obyvatele jejich zemí. Zaráţí nás a zarmucuje, jestliţe se nám i našim 

čtenářům podkládají myšlenky, jako bychom chtěli do textu vpašovat 

nebo z nich číst dvojsmyslné věty nebo naráţky. Jsme loyální občané 

naší socialistické republiky, přejeme si ze srdce její rozkvět, naši čtenáři 

k němu svou prací přispívají. Pokládáme tedy za nás nedůstojné, 

abychom podobné myšlenky měli nebo je nějak ţivili. Bráníme se však 

právem také tomu, aby nám byly podkládány.
349

 

 

Josef Batelka, autor článku, byl o zahájení správního řízení okamţitě informován 

synodní radou, která ho poţádala o případné připomínky k odvolání. Josef Batelka na 

výzvu reagoval písemným prohlášením, které zaslal synodní radě spolu s omluvou za 

problémy, které svým článkem způsobil.
350

 Z textu prohlášení je patrné, proč synodní 

rada jeho vyjádření na tiskový úřad raději neodeslala: 

Další odstaveček „Odůvodnění“, který se pozastavuje nad „jasnou 

souvislostí příspěvků jiţ podle jejich titulků“, svědčí o tom, ţe 

posuzovatelé článků nemají ani tolik vědomostí o křesťanském učení, 

aby rozpoznali, ţe nadpisky jsou postupnou citací jednotlivých výroků 

Apoštolského vyznání, které je základní platformou učení všech 

křesťanských církví, – a podle mého mínění nejsou tedy dostatečně 

kvalifikováni, aby mohli objektivně a skutečně odborně posuzovat 

náboţenskou literaturu. […] 

Dále je uvedeno, ţe pouţitím soudobých pojmů a nikoliv jen církevních 

pojmů je článek aktualisován a tím jsou myšlenky podány politickou 

řečí. Rozlišovat pojmy na soudobé a církevní by se neodváţil asi ani 

vrcholný znalec českého jazyka, a myslím, ţe neexistuje seznam slov, 

jejichţ uţívání by bylo církvi zakázáno. […] 

                                                 
349

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Prohlášení předsedy redakční rady časopisu Český bratr Miloše 

Šourka k článku J. Batelky v 2. čísle 1974. 
350

 A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Dopis Josefa Batelky ze dne 17.4.1974. „Váţení bratři, 

přiloţeně vám posílám své poznámky k rozsudku nad Českým bratrem ve formě „Prohlášení“. 

Pouţijte toho svobodně podle svého uváţení. Celá věc mi připadá absurdní a za vlasy přitaţená. 

Bratru Šourkovi děkuji za krásnou obranu mého článku z prvního kola jednání. Byl jsem tím dojat, 

a myslím, ţe by si to zaslouţilo zveřejnění spíše neţ ten nešťastný článek z 2. čísla. Zároveň vás 

prosím za odpuštění, ţe jsem vám způsobil takové nepříjemnosti. Vidím, ţe bude bezpečnější, 

abych rýpal v zahradě, neţ sepisoval články /pro vás bezpečnější/. Bratrsky vás zdravím a věřím, 

ţe jednání v druhém kole bude úspěšné, - vţdyť přece musí být někde ještě nějací gramotní lidé.“  
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Za docela absurdní povaţuji výtku o pouţívání uvozovek. Český jazyk 

má svá docela přesná pravidla o uţívání uvozovek. Ty se podle těchto 

pravidel uţívají k uvedení přímé řeči, nebo k označení převzatých citátů. 

A právě o tento způsob uţívání uvozovek v mém článku jde. […] 

Navrhuji, aby byl k novému posouzení tohoto článku přizván expert 

znalý náboţenské thematiky, který by byl schopen kvalifikovaně 

posoudit jak obsah, tak i záměr toho článku.
351

  

 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, synodní rada zaslala řediteli Sekretariátu pro věci 

církevní
352

 dopis, ve kterém celou situaci s otištěným článkem vysvětluje a ţádá jej, 

aby „vlivem a mocí svého úřadu“ tlumočil názor vedení ČCE „na kompetentních 

místech v zájmu pravdy a spravedlnosti“.
353

 Osobně celou záleţitost s ředitelem 

sekretariátu zástupci rady projednali na schůzce koncem května.
354

 Nezávisle na sobě 

zaslal po vydání rozhodnutí o pokutě dopis řediteli sekretariátu téţ vedoucí redakční 

rady Miloš Šourek. Ve svém několikastránkovém dopise, místy poněkud emotivně 

zabarveném
355

, vyjadřuje rozčarování nad zásahy státní správy do ţivota církve a 

časopisu, který vede. Pokud byl tiskový úřad přesvědčen, ţe je nutno vyměnit 

šéfredaktora a celou redakční radu, potom jeho dopis toto přesvědčení jistě ještě 

posílil. V dopise se mimo jiné praví:  

Co mě na celém řízení velice zaráţí, je aţ podivuhodná ať vědomá či 

nevědomá neznalost řeči, které se uţívá v Bibli a v náboţenské a 

církevní pospolitosti, jíţ je časopis Č.B. určen. […] Co mě však osobně 

zaráţí ještě víc, je fakt, ţe kdyţ toto vše bylo komisi jasně řečeno, 

jakoby to neslyšela a jako bychom nic neřekli. Člověk má pak pocit 

úplné zbytečnosti takového řízení, kde se stejně nedá nic vyvrátit, byť to 

bylo sebeprůkaznější. Tento fakt se mi jeví pro přítomnou situaci naší 

církve nejpováţlivější. Zde uţ není v podezření „odporu proti státní 

správě“, „škodlivého objektivního působení“, a „negativního působení“ 

jen „reakční skupina v církvi“, nýbrţ i redakční rada, kterou je třeba 

nově jmenovat, i sama synodní rada, jeţ časopis vydává a jeţ má 

                                                 
351

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Prohlášení Josefa Batelky ze dne 17.4.1974.  
352

  V té době jím byl Dr. František Jelínek.  
353

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Dopis synodního seniora Václava Kejře a synodního kurátora 

Františka Škarvana řediteli SPVC ze dne 18.4.1974.  
354

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Záznam o návštěvě zástupců synodní rady 

na SPVC-MK dne 29.5.1974. Záznam obsahuje v bodě 2 přepis rozhovoru o pokutě pro ČB: „Je to 

záleţitost jiného úřadu (ČÚTI), nejsme informováni.“ „Ale na jednání se velmi aktivně podílel p. 

ředitel Kafka z Vašeho úřadu.“ „Ale Vy jste říkali, ţe Vám o těch 25.000 Kčs nejde, ţe Vám jde o 

to odůvodnění, a tak jsme myslili, ţe to zaplatíte.“ „Psali jsme Vám p.řediteli dopis v této věci. Jde 

nám o velmi podstatné otázky našeho učení a vyznání.“ „Ano, to uznáváme. Ale uvědomte si, 

pánové, ţe úřad posuzuje objektivní dopad. Aktualisovali jste příliš výrazně – (rozjede se 

mocenská mašinerie atd.) – a ta aktualisace Vás bude stát těch 25.000 Kčs, ne-li víc. I kdyţ úřad 

asi nebude trvat, vzhledem k Vašim argumentům, na svém původním odůvodnění.“ O změně ve 

sloţení redakční rady se nehovořilo.  
355

  Miloš Šourek ztratil na dva roky státní souhlas k vykonávání duchovenské práce v roce 1959. Od 

roku 1958 byl členem synodní rady.  
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k redakční radě plnou důvěru. […] Znamená kaţdý nesouhlas 

s církevním tajemníkem jiţ odpor ke státní správě? Nejsme „v odporu“, 

kdyţ se bráníme proti nespravedlivému rozhodnutí ČÚTI nebo kdyţ já 

Vám píšu tento dopis? Neboť říkám otevřeně, ţe nepovaţuji 

administrativní zásahy státní správy za dobré, ani pro církev, ani pro 

stát. Nejsou spravedlivé – a to je škoda pro socialistický stát, a ovšem 

budí trpkost mezi kazateli i ve sborech. […] Jako církev procházíme 

nyní obdobím velmi nesnadným, moţná nejtěţším po r. 1945. […] 

Nepatrné moţnosti vydavatelské, psychologický i nezastřený tlak na 

rodiče i děti, nemoţnost, aby církev mohla veřejně vysvětlit své 

stanovisko nebo se bránit, […] více méně direktivní způsob jednání 

s církví a v neposlední řadě i málo socialistický aţ vrchnostenskopanský 

přístup některých církevních tajemníků i řada dalších zjevů jen zvyšuje 

starost, aby Hromádkovo úsilí o nalezení správného vztahu mezi 

socialistickým státem a církví nebo správného místa a působení církve 

v socialistickém státě nebylo ohroţeno.
356

 

 

Tiskový úřad na návrh zvláštní komise nakonec rozhodl pokutu pro Českého bratra 

sníţit na 4.000 Kčs s odůvodněním, ţe v rámci přezkumného řízení a provedení 

důkazů nebylo shledáno, ţe by zveřejnění článku bylo v přímé souvislosti s odnětím 

státního souhlasu dvěma kazatelům ČCE a součástí protestních akcí vyvolaných tímto 

rozhodnutím, taktéţ nebylo prokázáno, ţe by obsah daného článku „byl motivem pro 

psaní zahraničního tisku o církevněpolitických otázkách v ČSSR“.
357

 Nicméně článek 

Josefa Batelky povaţovala zvláštní komise i tak za závadný: 

V meritu věci však nutno konstatovat, ţe úvodní článek Josefa Batelky 

„Ukřiţován jest“ svým obsahem je v rozporu s posláním periodického 

tisku a ţe porušuje důleţité zájmy vnitřní politiky státu. Aktualizace 

v tomto článku je podána takovým způsobem, ţe postuláty v něm 

uvedené se vztahují na jakýkoliv společenský řád a státní systém bez 

rozdílu, tedy i na socialistický stát. Pojmy a slova pouţité v článku jako 

„mocenská mašinerie“ dále „drţitelé moci ve společnosti si vţdycky 

uměli poradit s jednotlivci, kteří se odváţili otřást jejich mocenskými 

pozicemi“ jsou schopny u čtenářské veřejnosti vyvolat asociaci i 

invektivy vůči státnímu zřízení naší republiky. Posláním periodického 

tisku, jehoţ je církevní tisk součástí je podle zákona č. 81/1966 Sb. 

mimo jiné i prosazovat zájmy socialistické společnosti a spolupůsobit při 

rozvíjení socialistického vědomí občanů. S těmito poţadavky není obsah 

článku v souladu a proto jeho uveřejnění porušuje důleţité zájmy vnitřní 

politiky státu podle § 8 zák. č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. č. 127/1968 

Sb. […] Uloţení peněţité sankce je v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 

zák. č. 81/1966 Sb. ve znění § 4 zák. č. 127/1968 Sb. a je pro vydavatele 

současně výstrahou, aby se podobné nedostatky v budoucnu více 

neopakovaly.
358

 

                                                 
356

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Dopis Miloše Šourka řediteli SPVC ze dne 25.4.1974. 
357

 A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Rozhodnutí ČÚTI ze dne 10.7.1974.  
358

 Ibidem.  
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Pokutu musela synodní rada uhradit do jednoho měsíce od nabytí právní moci, jelikoţ 

proti rozhodnutí druhého stupně se dle správního řádu nebylo moţné odvolat. 

Tiskový úřad taktéţ trval na výměně šéfredaktora a novém ideovém programu 

časopisu, byť tento poţadavek nebyl součástí rozhodnutí, ale pouze ústní dohody 

zástupců ČÚTI a synodní rady. Tiskový úřad vycházel v rámci správního řízení mimo 

jiného z hodnotící zprávy, kterou pro tyto účely vypracoval SPVC a ve které byla 

činnost redakční rady komentována slovy: 

Z těchto jen namátkově vybraných případů vyplývá, ţe redakční rada 

časopisu Český bratr se nepoučila z minulých pohovorů i kárných 

opatření, ale naopak pokračuje v různých obdobích ve více nebo méně 

skrytých naráţkách či útocích proti státní správě a její linii v církevně 

politické oblasti. […] Domníváme se, ţe postup státní správy 

v posuzování případu činnosti redakčního kolektivu i obsahového 

zaměření Českého bratra byl nebývale benevolentní, neboť dosud nebylo 

pouţito oprávněného a příslušně zásadního opatření. Přes tento citlivý a 

opravdu trpělivý postup státní správy se redakční rada nepoučila a 

nevyvodila patřičné závěry /kádrové/. Stejně tak synodní rada 

českobratrské církve evangelické nadále setrvává na stanovisku 

neomezené důvěry v dosavadní redakční kolektiv časopisu Český bratr, 

o čemţ svědčí její písemné stanovisko předané ČÚTI i SPVC MK 

ČSR.
359

 

 

Synodní rada měla po zbytek sedmdesátých let potíţe s obsazením místa šéfredaktora, 

jelikoţ státní správě nevyhovovala jména navrhovaná vedením církve, popřípadě se 

schválení kandidáti ‚neosvědčili‘. Koncem léta roku 1974 začalo první kolo 

vyjednávání o novém šéfredaktorovi Českého bratra. V archivu se dochoval dopis 

synodní rady zaslaný SPVC koncem února 1975, ve kterém synodní rada oznamuje, 

ţe bere na vědomí informaci o nesouhlasu sekretariátu s jejím návrhem, aby 

odpovědným redaktorem byl jmenován Karel Trusina
360

. Sekretariátu vadila jeho 

„spojitost s událostmi v letech 1968–1970“.
361

 Vedení církve navrhlo jako dalšího 

kandidáta synodního kurátora Františka Škarvana. O měsíc později s tímto návrhem 

sekretariát vyslovil souhlas.
362

 Zpráva SPVC z roku 1976 hodnotí tuto volbu jako 

                                                 
359

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Hodnocení časopisu Český bratr ze dne 24.6.1974 (SPVC MK 

ČSR).  
360

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis synodní rady zaslaný na SPVC dne 27.2.1975.  
361

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis o návštěvě synodního seniora Dr. 

Václava Kejře na SPVC-MK u referenta pro naši církev p. Dr. Kafky v pondělí 13.1.1975.  
362

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis SPVC zaslaný synodní radě dne 24.3.1975. „SPVC souhlasí 

s Vaším návrhem… Toto stanovisko oznamte obratem Českému úřadu pro tisk a informace v 

Praze.“ 27.2.1975 zaslala SR ČCE na ČÚTI dopis, ve kterém oznamuje rezignaci Josefa Svatoně a 

jmenování nového odpovědného redaktora. 
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přijatelnou, poněvadţ „dr. Škarvan respektuje stanoviska státní správy“
363

. Nicméně 

jeho osoba zřejmě neposkytovala dostatečné záruky, jelikoţ ve zprávě z roku 1977 se 

objevuje zmínka, ţe s novým synodním seniorem
364

, který byl zvolen na XX. synodu 

ČCE v listopadu 1977, se sekretariát dohodl na jeho výměně. František Škarvan byl z 

pohledu sekretariátu dosazen na místo šéfredaktora pouze „provisorně (je laický 

funkcionář)“ a sekretariát si na dané pozici přál „aktivního pracovníka mírových 

odborů církve“. V květnu 1978 se odpovědným redaktorem stává Josef Hlaváč, který 

v této funkci setrval aţ do dubna 1988, kdy ho vystřídal Jaroslav Vetter.
365

  

V osmdesátých letech zasáhla státní správa do chodu redakce Českého bratra ještě 

dvakrát. V roce 1984 byla v čísle 7 otištěna píseň Miloše Rejchrta s názvem 

Nemůžete se mnou ani chvíli. Miloš Rejchrt patřil ke kazatelům, kteří byli počátkem 

sedmdesátých let zbaveni státního souhlasu, a tudíţ byli na černé listině autorů. 

Sekretariátu pro věci církevní vadila „pochmurnost textu“, který nebyl příliš 

náboţenského rázu a dle interpretace sekretariátu dával „moţnost nevhodně 

zaktualizovaného nenáboţenského výkladu a především osobního ovlivňování 

věřících čtenářů autorem, jehoţ odlišná teologická i politická stanoviska jsou v církvi 

dostatečně známa a většinou odmítána“.
366

 Sekretariát vyţadoval po redakční radě 

vysvětlení, jak mohlo k podobnému pochybení dojít. Josef Hlaváč odpověděl 

dopisem,
367

 ve kterém vysvětlil důvody, které vedly redakční radu k výběru písně, a 

popsal stručně práci redakce, na coţ sekretariát reagoval okamţitým pozastavením 

činnosti celé redakční rady.  

Odpovědný redaktor ThDr. Josef Hlaváč byl poţádán o vysvětlení, 

s jakým redakčním záměrem a na čí osobní podnět byl sporný text 

uvedené písně publikován. Z jeho písemného vyjádření je zřejmé, ţe 

prakticky nelze zjistit, kdo z členů redakční rady vlastně o otištění 

rozhodl. Údajně nebyl rozhodující autor, nýbrţ text. Doslova se k tomu 

uvádí (citováno): „Rozhodující pro zařazení této písně byla souvislost, 

jasná biblická průkaznost, nikoliv autor. Rozhodl o tom koncensus celé 

redakční rady, která ji jako nejlépe se hodící do koncepce čísla vybrala 

ze zásoby písní uloţených z dřívější doby. Došlé příspěvky (buď redakci 

nebo redaktorovi) se neevidují v došlé poště, nýbrţ čtou a posuzují 

                                                 
363

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1949-1970. Zápis o jednání s panem Dr. Jiřím Kavkou 

na sekret. pro věci círk. ministerstva kultury dne 10.2.1975. Synodní rada se rozhodovala mezi 

Janem Miřejovským a Františkem Škarvanem. SPVC tlačil na rychlou volbu.  
364

 Miloslav Hájek.  
365

 Důvodem změny byl odchod Josefa Hlaváče do důchodu.  
366

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Opatření SPVC zaslané SR ČCE dne 25.7.1984.   
367

 Nutno zmínit, ţe Josef Hlaváč byl taktéţ pozván na SPVC, aby celou věc osobně projednali 

s referentem Fidlerem a Hájkem. Jednání se za ČCE účastnil i Miroslav Broţ, tehdejší tajemník SR 

a člen RR.  
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v redakční radě, zařazují nebo zakládají do desek na později nebo 

zamítají. Zápisy o jednáních red. rady se nepořizují.“ Uvedený postup 

svědčí o tom, ţe činnost redakční rady není systematická a nezakládá se 

na řádné evidenci došlých příspěvků a přijatých rozhodnutí. Základní 

administrativní nepořádek v práci redakční rady ztěţuje oprávněným 

orgánům církve jejich zásadní odpovědnost za vlastní tisk a v podstatě 

umoţňuje jednotlivcům, aby svémocně rozhodovali o otištění 

jednotlivých článků.  

 

K nápravě zjištěných nedostatků vydává Sekretariát pro věci církevní 

MK ČSR jako ústřední orgán státní správy ve věcech církví a 

náboţenských společností toto rozhodnutí: 

 

Na základě ustanovení § 2 písm. a) a písm. g) vl. nař. č. 228/1949 Sb. 

pozastavuje se s okamţitou účinností činnost dosavadní redakční rady 

periodického časopisu ČCE „ČESKÝ BRATR“. Synodní rada ČCE se 

vyzývá, aby nejpozději do 3 měsíců od obdrţení tohoto rozhodnutí 

předloţila Sekretariátu pro věci církevní ke schválení návrh na nové 

sloţení redakční rady svého časopisu „Český bratr“. Aţ do schváleného 

ustavení nové redakční rady je pro přípravu obsahu dalších čísel 

časopisu příslušný jeho odpovědný redaktor ThDr. J. Hlaváč (členové 

dosavadní redakční rady jiţ nejsou oprávněni o zařazování článků 

spolurozhodovat).  

Toto rozhodnutí je konečné.
368

 

 

V průběhu září jmenovala synodní rada odpovědného redaktora, pověřeného dočasně 

vedením časopisu, předsedou redakční rady a nechala zavést deník evidence 

„vyţádaných i volně dodaných příspěvků“.
369

 Její návrh na sloţení nové redakční 

rady byl Sekretariátem pro věci církevní schválen bez připomínek. Redakční rada 

zahájila svou činnost k 1. listopadu 1984.
370

  

Posledním ze série správních řízení, vedených vůči Českému bratru, bylo 

upozornění na závadný obsah č. 2/1987, které Federální úřad pro tisk a informace 

vydal dne 2. dubna 1987, a které se opětovně odkazovalo na nedodrţování poslání 

periodického tisku: 

V č. 2/1987 časopisu Český bratr byl otištěn článek Jaroslava Humla 

„Neztrácí se nám sborové společenství?“, který je v rozporu s § 2 zák. č. 

81/1966 Sb. v platném znění, neboť zpochybňuje dodrţování principů 

zakotvených v čl. 32 a čl. 16 ústavního zák. č. 100/1960 Sb., Ústava 

                                                 
368

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Opatření SPVC zaslané SR ČCE dne 25.7.1984. Sloţení odvolané 

redakční rady – Předseda RR: Jan Miřejovský; členové RR: Miroslav Broţ, Jiří Lejdar, Jiří Gruber, 

Miroslav Heryán, Zdeněk Susa, Josef Svatoň, Jaroslav Vetter.  
369

 NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Odpověď SR ČCE na opatření SPVC zaslaná na MK dne 

27.9.1984. 
370

  Do nové redakční rady byli zvoleni: Miroslav Broţ (vedoucí tajemník SR), Jiří Lejdar (farář 

v Praze-Strašnicích), Jaroslav Nečas (farář v Pardubicích), Jaroslav Vetter (farář v Praze-

Střešovicích).  



113 

 

Československé socialistické republiky, tj. článků zaručujících svobodu 

vyznání ve spojení s právem na ateistickou propagandu. Dle vyjádření 

účastníků řízení – Synodní rady Českobratrské církve evangelické a 

ministerstva kultury ČSR – Sekretariát pro věci církevní – se jedná o 

mimořádný případ závadného obsahu předmětného titulu, který byl 

zapříčiněn tím, ţe redakce si neuvědomila moţný dvojí výklad 

závadného článku. Vydavatel se za otištění článku omluvil.  

 

S ohledem na vyjádření vydavatele Federální úřad pro tisk a informace 

vyuţil moţnosti dle § 8 odst. 2 zák. č. 81/1966 Sb. v platném znění a 

pouţil niţšího stupně správní sankce.
371

 

 

Správní řízení zahájil FÚTI na podnět Sekretariátu pro věci církevní, coţ dokazuje 

dopis zaslaný sekretariátu, ve kterém tiskový úřad oznamuje datum a místo konání 

ústního jednání.
372

 Vzhledem k mírnému trestu se tentokráte synodní rada neodvolala.  

                                                 
371

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Rozhodnutí FÚTI ze dne 2.4.1987.  
372

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis FÚTI zaslaný SPVC MK dne 11.3.1987. „Na základě 

Vašeho dopisu č.j. 4803/1987-VII ze dne 12. 2. 1987 zahájil Federální úřad pro tisk a informace 

správní řízení s vydavatelem časopisu Český bratr o obsahu čísla 2. Ústní jednání bylo stanoveno 

na 24.3. v 9:00 hodin v kanceláři ředitele III. odboru FÚTI, Revoluční 2, Praha 1.“  
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4.4. Bratrstvo 

 

Samostatnou kapitolou církevní politiky komunistické strany byl vztah k mladé 

generaci, výchově a ateistické propagandě. Komunisté byli nuceni akceptovat fakt, ţe 

religiozita byla trvalou konstantou české (a slovenské) společnosti. Většina národa se 

hlásila k nějakému vyznání, a i kdyţ reţim povaţoval náboţenství za projev 

poblouznění člověka neznalého výdobytků tehdejší vědy, byl připraven poskytnout 

věřícím ‚náboţenské vyţití‘ v uzavřených prostorech kostelů a modliteben. Co však 

reţim nebyl ochoten akceptovat, byla výchova nové generace věřících, jelikoţ věřil 

v zánik náboţenství jako důsledek vybudování beztřídní společnosti, která měla být 

vrcholnou etapou lidských dějin; věřil, ţe lze vychovat ‚nového člověka‘. Zásady 

církevní politiky po XX. sjezdu KSSS a po celostátní konferenci KSČ v roce 1956 to 

formulují následovně:  

Ve vztahu státu vůči církvím a masám věřících je třeba zachovávat 

náboţenskou svobodu, upustit od neţádoucího zasahování státní moci do 

vnitřních věcí církví a uspořádání náboţenského ţivota, přitom 

uplatňovat dostatečný vliv státu na hlavní otázky činnosti církví a 

směřovat k tomu, aby se činnost postupně zeslabovala. […] Ze strany 

národních výborů bude dodrţována plná svoboda kultu v kostelech, do 

níţ nebudou národní výbory zasahovat. Je věcí duchovních, jak upraví 

náboţenské obřady uvnitř kostela. Nebudou povolována nová cvičení 

pro mládeţ v kostelích. […] Je však třeba zabránit tomu, aby duchovní 

rozšiřovali náboţenskou činnost mimo kostel, aby zaváděli nové 

slavnosti a průvody, organisovali v různých formách mládeţ a zaváděli 

různé novoty v náboţenském ţivotě. Způsob přihlašování dětí do 

náboţenství zůstane stejný jako dosud. Bude však postupně zajišťováno, 

aby vliv církví na mládeţ nevzrůstal, nýbrţ naopak se zmenšoval. Je 

nutno věnovat největší pozornost ideologické výchově mládeţe na všech 

stupních škol, organisovat kulturní podniky a vhodnou zábavu pro školní 

děti, zejména v neděli, provádět materialistickou protináboţenskou 

výchovu aktivistů Československého svazu mládeţe a v organisacích 

mládeţe propagandu přírodovědných poznatků.
373

  

 

Výchova dětí a vzdělávání mládeţe v otázkách víry byly vţdy nedílnou součástí 

kaţdé církevní struktury. V tomto aspektu církev konkurovala komunistické ateistické 

propagandě, kterou ministerstvo školství zavedlo na školách všech stupňů bez 

výjimky. Čím agresivnější a primitivnější tato propaganda byla, tím více se církevní 

kruhy snaţily tuto ‚nekulturnost‘ v rámci svých moţností korigovat. Pochopitelně 

                                                 
373

  NA, fond MŠK 47I, sv. 2. Zásady církevní politiky po XX. sjezdu KSSS a po celostátní konferenci 

KSČ (materiál pro schůzi kolegia).  
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nešlo pouze o vyváţení ‚barbarského‘ přístupu ke kulturnímu dědictví, ale především 

o zprostředkování náboţenské zkušenosti, vedení ve víře a tradici daného 

náboţenského uskupení. Součástí těchto snah bylo i publikování textů určených 

mladému, popřípadě dětskému čtenáři.  

Koncem roku 1946 poţádala synodní rada ČCE ministerstvo informací o povolení 

k obnovení časopisu Palouček
374

, který vycházel od dvacátých let a byl v roce 1943 

úředně pozastaven. V registrační přihlášce stálo: „Palouček, časopis evangelických 

dětí“. Synodní rada chtěla časopis vydávat jednou měsíčně v nákladu 10.000 kusů a 

rozsahu 20 stran, šéfredaktorem měl být literární historik, básník a prozaik Dr. 

Jaroslav Nečas.
375

 V ţádosti o povolení vedení církve taktéţ deklarovalo hospodářské 

a finanční zajištění periodika. V prosinci 1948 zaslalo Ředitelství národní bezpečnosti 

synodní radě formulář s ţádostí o doplnění informací dle zákona z roku 1862 spolu s 

výtkou, ţe vedení ČCE „dosud neoznámilo zdejšímu úřadu, ţe zamýšlíte vydati 

periodickou tiskovinu s názvem Palouček“, a s poučením, ţe k vydávání periodické 

tiskoviny můţe vydavatel přistoupit aţ poté, co ministerstvo informací vezme jeho 

oznámení na vědomí. Z kusé archivní dokumentace není moţné zrekonstruovat, zda 

k obnovení časopisu pro děti na krátkou dobu skutečně došlo či nikoli, kaţdopádně 

českobratrští evangelíci povolení k tisku dětského periodika nedostali.  

Po válce se synodní rada snaţila také o obnovení časopisu Bratrstvo, který byl 

určený českobratrské mládeţi, vycházel od roku 1919 a byl pozastaven německými 

úřady v létě 1942. Synodní rada zaslala ministerstvu informací oznámení
376

 o úmyslu 

vydávat časopis pro mladé s ţádostí o jeho povolení k 1. prosinci 1945.
377

 Rozsah 

časopisu stanovila na 20 stran při nákladu 4.000 kusů, formátu A5 a měsíční 

periodicitě v období září aţ červen; odpovědným redaktorem byl stanoven Jan 

Miřejovský, evangelický farář.
378

 Ţádost obsahovala i přesný poţadavek na příděl 

papíru, dle tiskáren bylo potřeba k vytištění jednoho čísla 145 kg papíru. V závěru 

ČCE připojila zdůvodnění potřebnosti takového periodika: 

Povaţujeme potřebu vlastního časopisu pro dospívající mládeţ své 

státem uznané církve za důleţitou v rámci náboţenské a charakterové 

                                                 
374

  V roce 1922 byl zaloţen Svaz nedělních škol, který pro své členy připravoval katechetický 

materiál a vydával několik časopisů (Nedělní besídka, Bible a kalich, Růţový palouček). 
375

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Synodní rada v registrační přihlášce pro MI uvádí, ţe časopis 

vycházel ve 23 ročnících aţ do roku 1943, kdy byl německým reţimem pozastaven.  
376

  Oznámení se zasílalo na základě vyhlášky ministerstva informací č. 252 ze dne 26.10.1945.  
377

 Podle dané vyhlášky směl vydavatel začít s vydáváním periodika aţ poté, co ministerstvo 

informací vzalo jeho oznámení na vědomí.  
378

 Tisk časopisu si synodní rada domluvila v tiskárně Oldřich Lejsek na Praze XII.  
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výchovy svého dorostu. Bratrstvo hodlá přinášeti zásadní články 

náboţenského a etického zaměření, hodlá nadstranicky, poctivě a 

svědomitě vychovávat k zdárnému občanství v demokratické 

Československé republice, hodlá uveřejňovati poesii /zejména 

náboţenskou/, kulturní rubriku psanou s hlediska náboţenského, literární 

pokusy dospívající mládeţe a zprávy o náboţenské práci mezi mládeţí u 

nás, na Slovensku i v cizině. Bratrstvo má za sebou jiţ 24 letou dobrou 

tradici a jeho vycházejí je jiţ po řadu měsíců vydatně urgováno jeho 

bývalými čtenáři. Kdyby měl nedostatek papíru odsunouti jeho 

vycházení, byli bychom ochotni dočasně i zmenšiti zamýšlený rozsah 

Bratrstva.
379

 

  

Počátkem roku 1946 ministerstvo informací synodní radě oznámilo, ţe „nemůţe se 

zřetelem na situaci ve výrobě papíru a v důsledku usnesení učiněných na poradě 

zástupců politických stran a zájmových organisací zatím vzíti návrh na vědomí“ a 

udělit jí povolení k tisku.
380

 V archivu ČCE se dochovala reakce synodní rady na 

zamítavou odpověď tiskového odboru. Jde pravděpodobně o dopis, který vedení 

církve zaslalo, nebo mělo v úmyslu zaslat ministerstvu v naději, ţe pochopí důleţitost 

periodika nejen pro církev samotnou, ale pro celou společnost: 

Pro českobratrskou církev evangelickou je to nemilá a těţká rána, neboť 

Bratrstvo mělo být jediným časopisem určeným pro náboţenskou a 

mravní výchovu její dorůstající mládeţe. Mělo jít o povolení časopisu, 

který má za sebou 24 letou tradici. Vycházel po celý čas první republiky 

a přinášel články určované mládeţi i články, které mládeţ sama psala. 

Úroveň časopisu byla vţdycky dobrá a jeho obliba v řadách mládeţe 

byla mimořádná. Bratrstvo nebylo nikdy časopisem politickým, a pokud 

se kdy politiky dotýkalo, zastávalo naprosto určitou masarykovskou, 

demokratickou a pokrokovou sociální linii, aniţ se kdy postavilo do 

sluţeb kterékoliv politické strany. Bratrstvo si uhájilo aţ do poslední 

chvíle /zastaveno bylo aţ ve třetím roce války/ dobrou linii a ačkoliv 

bylo ustavičně stíháno censurními zásahy, nenapsalo jediné řádky ve 

prospěch německé říše.  

 

Otázka mravní výchovy mládeţe po válce je jistě otázkou veliké 

důleţitosti a neměla by býti odsunována do druhého a dalšího pořadí. 

Mravní výchova pak souvisí bezprostředně s výchovou náboţenskou. 

Českobratrská evangelická mládeţ má sice moţnost sáhnout po řadě 

časopisů, které ji mohou poskytnout poučení v otázkách politických, ale 

nemá časopisu, ve kterém by našla poučení náboţensko-mravní. Je snad 

moţno připomenouti, ţe jde o mládeţ církve, která nejen ţe je státem 

uznaná, ale která má na to přes svoji poměrně malou početnost 

mimořádný podíl na formování duchovního ţivota svého národa.  
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 A ČCE, krabice VII B3-15. Oznámení SR ČCE o úmyslu vydávat časopis Bratrstvo.  
380

 A ČCE, krabice VII B3-15. Dopis MI – zamítnutí návrhu ze dne 3.1.1946.  
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Bratrstvo se vţdycky hlásilo a hodlá se znovu hlásit k tradici husovské, 

husitské, českobratrské a masarykovské, při čemţ mu půjde o to, aby to 

nebyl jen návrat k minulosti, nýbrţ odpovědný vztah k budování nové, 

duchovně a mravně zdravé přítomnosti. Bratrstvo nebylo nikdy 

podnikem jedince ani podnikem výdělečným a nemá jím býti ani dnes. 

Má se státi sluţebníkem zákona Boţího mezi mládeţí a tuto sluţbu 

hodlá konat nezištně a věrně. Povolení Bratrstva bude tedy znamenati 

positivní zisk i s hlediska politiky státní.
381

 

 

Lze jen stěţí uvěřit, ţe by ministerstvo, v jehoţ čele stál Václav Kopecký, schválilo 

vydávání periodika, otevřeně se hlásícího k demokratické tradici masarykovského 

typu, nicméně vše nasvědčuje tomu, ţe ministerstvo nakonec časopis přece jen 

povolilo. V červnu 1946 zasílá synodní rada Ředitelství národní bezpečnosti 

vyplněný formulář, ze kterého vyplývá, ţe ministerstvo informací vzalo její ‚návrh na 

vědomí‘ počátkem května a synodní rada naplánovala první číslo na měsíc září. 

Koncem října zaslala synodní rada na Nejvyšší cenový úřad kalkulaci ceny jednoho 

čísla, kterou o měsíc později cenový úřad schválil. Cena jednoho výtisku byla 

stanovena na 5,- Kčs.
382

 V srpnu 1948 byl ministerstvem zredukován měsíční příděl 

papíru Bratrstva z původních 149 kg na 50 kg.
383

 Vzhledem k tomu, ţe jde o poslední 

dochovaný dokument z dané doby, není jisté, jak dlouho ještě časopis vycházel a 

v jaké podobě, uváţíme-li, ţe periodikum přišlo o dvě třetiny poţadovaného přídělu 

papíru. Z archivních materiálů z období praţského jara je zřejmé, ţe časopis byl 

nakonec z rozhodnutí státních úřadů pozastaven. Dokumenty z roku 1949 nicméně 

indikují, ţe časopis byl s největší pravděpodobností pozastaven k 1. prosinci 1948.  

Na scéně se znovu objevuje aţ v květnu 1968, kdy českobratrští evangelíci 

opětovně zaţádají o jeho obnovení. Reformní vedení Sekretariátu pro věci církevní 

vyjádřilo evangelíkům podporu, ti si ovšem museli zajistit realizaci tisku 

s tiskárenskými závody. V polovině listopadu 1968, po úspěšném jednání 

s tiskárnami Grafia, dostala synodní rada souhlas SPVC s ujištěním, ţe kladné 

stanovisko k obnovení časopisu sekretariát tlumočil i krajskému církevnímu 

                                                 
381

  A ČCE, krabice VII B3-15. Reakce na zamítavé stanovisko MI ze dne 3.1.1946. Nelze určit, zda 

byl text odeslán MI. Jde pravděpodobně o kopii bez datace.  
382

  A ČCE, krabice XX2 – doplněk 2. Dopis Nejvyššího cenového úřadu, ve kterém stanovuje cenu 

jednoho výtisku Bratrstva ze dne 27.11.1946.  Cena jednoho výtisku při hromadném odběru byla 

stanovena na 4,- Kčs.  
383

  A ČCE, krabice VII B3-15. Dopis MI oznamující sníţení přídělu papíru ze dne 3.8.1948. 

„Vzhledem k usnesení vlády ze dne 25.V.1948, jímţ bylo z důleţitých hospodářských důvodů 

nařízeno podstatné sníţení spotřeby papíru na vydávání časopisů.“  
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tajemníkovi v Brně.
384

 Časopis byl obnoven začátkem roku 1969.
385

 K redakční 

činnosti daného periodika se nedochovaly ţádné dokumenty. Je moţné, ţe obnovená 

redakce navázala na prvorepublikovou praxi, kdy v časopise vycházely materiály, 

které vyuţívali ke své práci učitelé nedělních škol. Časopis Bratrstvo vycházel 

poměrně krátce, od začátku roku 1969 do konce roku 1972, kdy byl Českým úřadem 

pro tisk a informace zrušen. O pozastavení časopisu tiskový úřad synodní radu vůbec 

neinformoval: „Začátkem tohoto roku nám bylo sděleno telefonicky tiskárnou, ţe 

vydávání časopisu bylo z rozhodnutí Vašeho úřadu zastaveno.“
386

 Nicméně 

předzvěst takového rozhodnutí mohla synodní rada vytušit jiţ při schůzce na SPVC 

v červnu 1971. Tehdy zástupci sekretariátu během pohovoru o nutnosti ‚podpory 

konsolidačního procesu‘ ze strany evangelických tiskovin významně připomínali, ţe 

ČCE je jedinou církví, která má privilegium vydávat časopis pro děti a mládeţ, coţ 

„ostatní církve kritizují“. Představitelé ministerstva kultury daný fakt prezentovali 

jako důkaz dobré vůle ze strany státu a výjimečného postavení, kterému se doposud 

ČCE těšila. Sekretariát byl rozhodnut poţádat ČÚTI o zastavení periodika v případě, 

ţe se obsah evangelických periodik nepřizpůsobí jeho zadání. Je to patrné 

z poznámek, které si úředníci na chystanou schůzku připravili.
387

 Z cenzurních 

zásahů v první polovině sedmdesátých let je očividné, ţe státní správa nebyla 

s obsahem evangelických tiskovin spokojena, a to zřejmě vedlo k následnému 

zrušení časopisu Bratrstvo. Všechny pozdější snahy vedení ČCE o jeho 

znovuobnovení ztroskotaly, státní správa pouze povolila vydávat v rámci Českého 

bratra rubriku určenou dětem. Bratrstvo začalo znovu vycházet aţ po roce 1989.   

Fakt, ţe Českobratrská církev evangelická vůbec prosadila vydávání časopisu pro 

mládeţ, byť na pouhé čtyři roky, je pozoruhodným počinem tehdejšího vedení církve, 

jelikoţ jakékoliv přímé působení na děti a mládeţ mimo oficiální reţimní organizace 

bylo velmi pečlivě sledováno a potíráno. Například v sedmdesátých letech nebyla 

povolována setkávání evangelické mládeţe mladší 18 let, coţ dosvědčují jak archivní 

materiály, tak pamětníci.
388

  

                                                 
384

  Synodní rada vyjednávala o vydávání časopisu s tiskárnami n.p. Grafia v Jihlavě.  
385

  NA, fond MK – SPVC, sv. 81a. Zpráva o periodickém církevním tisku k usnesení vlády ČSR ze 

dne 13.5.1969 uvádí, ţe ke dni 12.6.1969 vydala ČCE 4 čísla časopisu Bratrstvo.  
386

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Dopis SR ČCE zaslaný ČÚTI dne 13.2.1973.  
387

  NA, fond MK - SPVC, sv. 213. Náměty k poradě s tiskovými pracovníky českobratrských 

časopisů. Rukou dopsáno: s. Mixa, 29.6.1971.  
388

  A ČCE, krabice Jednání se státními úřady 1977-1980. Elaborát Postavení církve a věřících, který 

zaslali stoupenci Nové orientace Federálnímu shromáţdění dne 7.5.1977. Dokument zaslal 

synodní radě na vědomí Miloš Rejchrt od den později. „V r. 1973 však pracovníci Sekretariátu pro 
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Závěr 
 

Jiţ samotný fakt existence církevního tisku v podmínkách socialistického 

Československa je svým způsobem pozoruhodnou kontradikcí. Komunisté okamţitě 

po převzetí moci nastavili veřejný komunikační prostor do jasně určené ideové 

roviny, výjimky neexistovaly. Začlenit do tohoto v zásadě unitárního mediálního 

světa nějakou svébytnou platformu k šíření a sdílení duchovních hodnot nebylo 

myslitelné. Úplná likvidace církevního tisku ovšem rovněţ nepřicházela v úvahu, 

protoţe Československo poloviny 20. století ani zdaleka nebylo ateistickou 

společností. Komunistům zbývala jediná moţná cesta – distancovaná tolerance 

náboţenství, a postupná redukce počtu věřících výchovou, kontrolou a infiltrací 

církví, a samozřejmě propagandou. Součástí této propagandy se měly stát paradoxně 

také církevní časopisy. Stát jich většinu zrušil a ponechal jen malou, snadno 

kontrolovatelnou část, kterou měl v plánu vyuţít k cílenému vlivu na smýšlení 

věřících. Podstatou fungování církevního tisku, včetně tisku Českobratrské církve 

evangelické, byla drastická restrikce té funkce, která je v normálních podmínkách pro 

nutrimentum spiritus klíčová – mentoringu intelektuálního prostoru reflektujícího 

potřeby té části společnosti, která se názorově pohybuje v kontextech 

nematerialistické interpretace světa. Marxističtí ideologové, alespoň v nezbytné první 

fázi přeměny společnosti, v zásadě nebyli proti církevnímu tisku, který by se věnoval 

uspokojování čistě duchovních potřeb čtenářů, ale v tomto bodě také svoboda 

uvaţování a projevu končila. Jakékoli myšlenkové závěry a přesahy mimo spirituální 

dimenzi měly jasně daný směr a v rovině společenské musely církevní časopisy plně 

akceptovat oficiální politickou linii státu. A co více, angaţovanost v tomto směru jim 

byla nařizována a vnucována. Státní správa chtěla, aby náboţenský časopis měl 

společenský přesah, ale hlavně – musel to být přesah marxistický. Tím vznikala 

vpravdě nekonvenční situace, kdy obvyklé transcendentní touhy křesťanské musely 

být zasazeny do širokého rámce všeobecné propagace jiného, zcela protikladného 

‚přesahu‘ – ideálu kulturní revoluce. Samozřejmě dosáhnout takového cíle ţádalo ze 

strany úřadů značné a trvalé úsilí.  

                                                                                                                                          
věci církevní při min. kultury pánové Hájek a Jelínek synodní radě sdělili, ţe se kurzů bude smět 

účastnit pouze mládeţ od 18 let. Prý by se účastí mladších frekventantů narušoval proces jednotné 

výchovy mladé generace, který je v naší společnosti veden výlučně v duchu vědeckého světového 

názoru marx-leninismu. […] Poslední sjezd mládeţe celocírkevního charakteru byl povolen v r. 

1971. Od r. 1974 nebyl povolen ani jeden seniorátní sraz mládeţe do 18 let.“  
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Časopisy Českobratrské církve evangelické, jakoţ i ostatní církevní periodika, měly 

nad sebou oproti ostatnímu tisku navíc dva kontrolní orgány. Ústřední církevní 

nakladatelství, které reţim zřídil a v souladu se svou politikou centralizace zde 

soustředil vydávání veškeré církevní literatury, vykonávalo prvotní předběţnou 

cenzuru. Redakce musely jeho pracovníkům posílat k nahlédnutí všechny rukopisy 

článků připravovaného čísla. V případě neshod mezi církevním nakladatelstvím a 

redakcí měl rozhodčí slovo v rámci předběţné neboli preventivní cenzury Sekretariát 

pro věci církevní (do roku 1956 Státní úřad pro věci církevní), jehoţ zaměstnanci 

měli na starost církevní politiku obecně. Tento úřad měl rozhodující pravomoc při 

kontrole veškerého církevního tisku, tedy i evangelického, a tuto pravomoc také 

v široké míře uplatňoval. Právě s ním vedli vydavatelé evangelických časopisů trvalý 

boj o jejich podobu. Celý systém cenzury zastřešoval státní tiskový úřad. Ten během 

let prošel řadou formálních změn a přejmenování (Hlavní správa tiskového dohledu, 

Ústřední publikační správa, Úřad pro tisk a informace, resp. Český úřad pro tisk a 

informace), přičemţ v prvních letech své existence působil jako neveřejný orgán 

státní správy bez zákonného ukotvení. Nicméně po celou dobu fakticky prováděl 

represivní cenzuru veškerých médií. Vzhledem k tomu, ţe preventivní cenzura 

fungovala u církevních časopisů velmi důkladně, dostaly se evangelické časopisy do 

hledáčku následné kontroly poměrně zřídka. Hlavním důvodem byla snaha 

stranických orgánů ponechat veškerou církevní agendu, tedy i církevní tisk, 

v kompetenci Sekretariátu pro věci církevní. Komunisté si nepřáli následné zásahy do 

církevního tisku, proto byla vyvíjena maximální snaha, aby obsah církevních periodik 

byl usměrněn ještě před odesláním do tiskárny. Za tímto účelem bylo také zřízeno 

Ústřední církevní nakladatelství, sekretariát na celý proces pouze dohlíţel.  

Cenzurní zásahy si nepřál nikdo, a nejméně vydavatelé. Není tedy překvapením, 

ţe stěţejní roli v procesu tvorby církevních periodik sehrála autocenzura – vydavatelé 

dobře věděli, co se v církevním časopise můţe objevit, má-li vůbec mít moţnost 

vycházet.  Autocenzura se stala běţnou součástí novinářské práce především v období 

normalizace. Navzdory této praxi docházelo, zvláště ve zjitřené době prvních let 

normalizace, ke kárným řízením ze strany tiskového úřadu. Nejvýznamnějším 

zásahem bylo pozastavení vydávání Kostnických jisker v létě 1971 na dobu tří 

měsíců. Šlo o nejtvrdší postih, který zákon umoţňoval. Kostnické jiskry se tak 

z hlediska celkového zhodnocení cenzorských praktik komunistického reţimu dostaly 

do zcela výsadního postavení, které dalece přesahuje jejich význam na poli čistě 
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církevního tisku. V letech 1970–1976 byla v oblasti periodického tisku v celostátním 

měřítku uplatněna sankce odnětí oprávnění vydávat tiskovinu na dobu tří měsíců 

pouze jedenkrát, a to právě v tomto případě. Kromě toho také došlo k odvolání 

vedoucího redaktora. Důvodem bylo několik článků z jara 1971, mezi nimi recenze 

knihy J. B. Čapka Za jazyk přibitý, v níţ cenzoři spatřovali skrytý útok na 

normalizační politiku, neboť autor recenze „přenáší symbolismus pobělohorského 

období, tj. doby temna, do současnosti, čímţ umoţňuje evokovat politicky nesprávné 

asociace na srpnové události roku 1968“.  Zajímavé je, ţe recenze stejné knihy, i kdyţ 

z pera jiného autora, vyšla v téţe době i v Českém bratru, a byla rovněţ předmětem 

správního řízení, které ale skončilo jen peněţitou pokutou. Exemplární postup vůči 

Kostnickým jiskrám plynul pravděpodobně z faktu, ţe jakoţto jediný evangelický 

týdeník jej úřady dlouhodobě vnímaly jako největší nebezpečí. Zároveň jde o dobrou 

ilustraci toho, co cenzorům vadilo nejvíce: jakékoli přímé útoky proti zřízení byly 

samozřejmě vyloučené, cenzura se proto zaměřovala zejména na moţné dvojsmysly a 

jinotaje, na které byla nesmírně citlivá, a nacházela je pak zákonitě i tam, kde šlo 

pouze o přirozenou plastičnost jazykového projevu, vlastní specifickému způsobu 

vyjadřování časopisu zabývajícího se náboţenskou tematikou.   

Reţim pouţíval ke kontrole a restrikci evangelických časopisů také ekonomické 

nástroje. Úřady argumentovaly nedostatkem papíru, nedostatkem tiskařských kapacit, 

docházelo k problémům s distribucí. Centralizace veškerého tisku v Ústředním 

církevním nakladatelství prakticky znemoţnila vydavatelům účinnou komunikaci 

s tiskárnami, přesto hněv úřadů za opoţděná vydání jednotlivých čísel padal na hlavu 

vydavatelů. Klasickou ukázkou z roku 1953 je pohoršení úřadů nad tím, ţe číslo 

Českého bratra, v němţ byly publikovány oficiální dokumenty o smrti Gottwalda a 

Stalina, vyšlo teprve v srpnu. To bylo vnímáno bezmála jako politická provokace, 

ačkoli vydavatel časopisu vedl dlouhodobý marný boj s církevním nakladatelstvím a 

tiskárnami, aby ke zpoţďování v tisku nedocházelo. Kontrola distribuce probíhala 

samozřejmě také pomocí centralizace, veškeré časopisy byly od roku 1955 zasílány 

předplatitelům prostřednictvím Poštovní novinové sluţby. 

Vztah socialistického státu a evangelíků obecně, coţ se odrazilo i v problematice 

tisku, byl specifický jistou vstřícností reţimu, míněno ve srovnání zejména s církví 

římsko-katolickou. Katolíci byli nejpočetnější skupinou věřících, ovšem pod 

kuratelou Vatikánu, vnímaného komunisty jako nepřátelská politická veličina. Reţim 

se tak snaţil postavit katolíky a evangelíky do protikladu, a samozřejmě přitom vyuţil 
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tradičního historického napětí mezi oběma skupinami. Naopak zejména v komunikaci 

směrem k evangelíkům byla zdůrazňována některá skutečná či údajná společná 

hodnotová východiska komunismu a křesťanství – sociální spravedlnost, rovnost 

mezi lidmi atd. Ideologové reţimu vyuţívali také vlastenecké kontexty, byl 

zdůrazňován aspekt husitství a cyrilometodějská tradice. Stát nabídl evangelíkům 

ruku ke spolupráci, ale ve skutečnosti šlo o snahu plně ovládnout a kontrolovat 

náboţenskou sféru, pokud uţ nějaká musela být. Infiltrace církevního prostoru ze 

strany státních úřadů byla samozřejmou součástí církevní politiky komunistického 

reţimu. Typickým případem je Ekumenický bulletin, vycházející v angličtině a 

němčině a mající za cíl propagaci československého reţimu v zahraničí 

prostřednictvím prezentace údajné náboţenské a myšlenkové svobody. Ve 

skutečnosti vydávaly toto periodikum prověřené osoby ze špiček církevní hierarchie, 

jejichţ propojení s StB nemůţe být předmětem hodnocení v rámci této práce, 

nicméně existence tohoto propojení je faktem, otázkou je pouze jeho míra a moţné 

motivace jednotlivců.  

V atmosféře trvalé kontroly a tlaku pracovaly redakce všech periodik ČCE, stejně 

jako ostatních církevních tiskovin. Kombinace strachu a nabídky spolupráce, tedy 

metoda cukru a biče, vytvářela ideální podhoubí pro aplikaci základní a pro všechny 

strany nejvýhodnější formy cenzury – tedy autocenzury. To platí v plné míře zejména 

o závěrečném období totality. Po exemplárním potrestání Kostnických jisker 

začátkem sedmdesátých let a po několika správních řízeních se obsah evangelických 

periodik obsahově ustálil na podobě pro reţim přijatelné a vydavateli respektované. 

Nedocházelo jiţ k ţádným represím, plně fungovala autocenzura, a s koncem 

osmdesátých let měl jiţ reţim zcela jiné starosti a priority. Dá se tedy říci, ţe – 

samozřejmě za cenu značné, ale dočasné deindividualizace – přeţily hlavní tiskoviny 

Českobratrské církve evangelické dobu celkové marnosti a stagnace, přes řadu 

vnucených ústupků zachovaly kontinuitu, a alespoň částečně tak mohly i v těţkých 

dobách uspokojovat potřeby věřících. 
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Summary 

 

This study is concerned with the issue of the publication of church newspapers and 

magazines and the regulation thereof by state institutions and organs of the 

Communist Party of Czechoslovakia (CPCz) in the period 1956-1989. After the 

communist putsch in February 1948, the Communist Party significantly reduced the 

number of church periodicals. All the major protestant churches were left with merely 

one newspaper (published weekly) and a few magazines. The small protestant 

denominations were not given the opportunity to publish their own periodicals at all. 

A system of controlling the media was established shortly after the putsch. The first 

few years saw the direct involvement of the party in the controlling process, which 

was run by organs of the party. In 1953 the agenda was transferred to the then newly 

created state office called the Central Office for Press Supervision – an illegal body of 

the Czechoslovak government which was only legalised in 1966  through  an 

amendment to the Press Act (No. 81/1966). Specification of the content of church 

periodicals was given by an additional level of control which was exercised by the 

Secretariat for Church Affairs of the Ministry of Culture – an office that supervised 

churches and that was responsible for implementing the church policy of the state. 

The Secretariat for Church Affairs controlled church newspapers and magazines 

through the Central Church Publisher, which was established in order to place all 

church publications under one roof. In practise it meant that all articles which were to 

be printed in the newspaper first had to go to the editor of the Central Church 

Publisher for proofreading and only after that could the text be sent to a printing 

house. An advance copy was then checked once again by the editor of the Central 

Church Publisher, who had to mark the final copy with a special impression. Printing 

an issue of a newspaper without this impression amounted to a crime being 

committed. In relation to church periodicals, the regime exercised preliminary 

censorship. The situation changed after the Prague Spring in August 1968. The 

historical period which followed is known by the term Normalisation and was 

characterised by a tightening of the regime’s control over the whole of society. The 

subsequent censorship now also applied to church periodicals. The efforts of the 

communists to consolidate the regime led to severe punishment of the periodicals for 

‘inappropriate’ content. In 1971 the weekly newspaper of the Czech protestant 
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churches, Kostnické jiskry, got the harshest punishment provided for by Act No. 

84/1968 – they were shut down for three months. The subsequent censorship was 

executed by the Office for Press and Information. The pressure from the regime 

created an atmosphere of caution and fear among the editors of these newspapers as 

well as among church leadership. The authors started more than ever before to adopt 

an attitude of auto-censorship in order to protect the church periodical from a 

complete disappearance. 

 

 



125 

 

Použitá literatura 
 

 

BULÍNOVÁ, Marie, JANIŠOVÁ Milena, KAPLAN, Karel. Církevní komise ÚV 

KSČ 1949-1951. Edice dokumentů. Svazek I. Církevní „šestka“ (duben 1949-březen 

1950). Brno: Doplněk, 1994. 505 s. ISBN 80-85765-34-9.  

 

CUHRA, Jaroslav. Církevní politika státu v letech 1969 – 1972. Sešity Ústavu pro 

soudobé dějiny AV ČR, č. 32. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s. 

ISBN 80–85270–84–6. 

 

KAPLAN, Karel, TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945 – 

1956. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 22. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny AV ČR, 1994. 183 s. ISBN 80–85270–38–2.  

 

KAPLAN, Karel, VÁCHOVÁ, Jana. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového 

dohledu 1957 – 1967, část 1. Studijní materiály výzkumného projektu 

Československo 1945 – 1967. 295 s. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 

 

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948–1953 : 2. část. Zakladatelské 

období komunistického reţimu. Praha: SPN, 1991. 146 s. ISBN 80–04–25700–3. 

 

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1953–1966 : 3. část. Společenská krize a 

kořeny reformy. Praha: SPN, 1992. 146 s. ISBN 80–04–25745–3. 

 

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967–1969 : 4. část. Praha: SPN, 1993. 

81 s. ISBN 80–04–26142–6. 

 

KAPLAN, Karel. Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. Brno: 

Doplněk, 1993. 440 s. ISBN 80–85765–27–6. 

 

KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953. Biografický slovník 

stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových 

pracovníků, redaktorů... Praha: Nakladatelství Libri, 2002. 280 s. ISBN 80–7277–

093–4.  

 

KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948–1950. Praha: 

Nakladatelství Libri, 2004. 360 s. ISBN 80–7277–212–0. 

 

KONČELÍK, Jakub. Cenzura. In Slovníková příručka k československým dějinám 

1948–1989. 1.   vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006, s. 562–565. 

 

KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968. Zřízení Úřadu pro tisk a 

informace jako sluţba moskevskému protokolu. In: MAGÁL, Slavomír – MISTRÍK, 

Miloš – SOLÍK, Martin (eds.): Masmediálna komunikácia a realita II. Fakulta 

masmediálnej komunikácie UCM, Trnava 2009, s. 203–219.  

 

VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: Praţské jaro 1968. Praha: Mladá fronta, 1990. 

116 s. ISBN 80–204–0179–2.  

 



126 

 

PERNES, Jiří. Československý rok 1956. K dějinám destalinizace v Československu. 

Soudobé dějiny. Ročník VII., číslo IV., 2000. Dostupné z www: 

<http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny/rocnik-vii/cislo-

iv#pernes>.  

 

MORAVEC, Václav. Svobodný rozhlas 1990-2003. Český rozhlas. Dostupné 

z www: http://www.rozhlas.cz/_binary/01075620.pdf. 

 
 
 
Seznam archivních fondů 
 

 

Národní archiv Chodovec 

Český úřad pro tisk a informace 1969–1988 

Federální úřad pro tisk a informace 1981–1990 

KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha – generální sekretariát 

KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha – Klement Gottwald 

KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha – oddělení – oddělení kulturně-propagační 

a ideologické 

KSČ – Ústřední výbor 1945 –1989, Praha – organizační sekretariát 1947–1954 

KSČ – Ústřední výbor – předsednictvo 1971–1976 

Ministerstvo kultury ČSR – Sekretariát pro věci církevní 

Ministerstvo školství a kultury 

Národní fronta – ústřední výbor, Praha – ústřední akční výbor 

Státní úřad pro věci církevní 

Státní úřad pro věci církevní – dodatky  

Úřad předsednictva vlády – běţná spisovna 

Ústřední církevní nakladatelství 

 

Archiv ministerstva vnitra 

Fond Hlavní správa tiskového dohledu – 318 

 

Archiv ČCE 

Krabice ČCE Agenda Svatoň 1 

Krabice XII D 

Krabice XVI B 

Krabice XX 2 

Krabice XX 4  

Fond SR ČCE 

Krabice VII B 3 

Krabice Jednání se státními orgány 1949–1970 

Krabice Jednání se státními orgány 1970–1976 I. 

Krabice Jednání se státními orgány 1977–1980 II.  



127 

 

Seznam zkratek 
 

 

A ČCE              

AV ČR 

AV NF 

BJB 

CB 

CČS, ČSH, ČSCH 

ČB 

ČCE 

ČKCH 

ČSAV 

ČSL 

ČSR 

ČSSR 

ČÚTI 

ECM 

ERC 

FÚTI 

HSTD 

ISBN 

KAN 

KEBF 

Kj 

KJ 

KMK 

KřR, KR 

KSČ 

KSSS 

MI 

MK 

MKI 

MŠK 

NA 

NDR 

NF 

NO 

PNS 

PNÚ 

RR 

RŢNO 

SČED 

Archiv Československé církve evangelické 

Akademie věd české republiky 

Akční výbor Národní fronty 

Bratrská jednota baptistů 

Církev bratrská 

Církev československá (husitská) 

Český bratr 

Českobratrská církev evangelická 

Česká katolická charita 

Československá akademie věd 

Československá strana lidová 

Československá republika 

Československá socialistická republika 

Český úřad pro tisk a informace 

Evangelická církev metodistická 

Ekumenická rada církví 

Federální úřad pro tisk a informace 

Hlavní správa tiskového dohledu 

Mezinárodní standardní číslo knihy 

Klub angaţovaných nestraníků 

Komenského evangelická bohoslovecká fakulta 

Kostnické jiskry 

Kostnická jednota 

Křesťanská mírová konference 

Křesťanská revue 

Komunistická strana Československa 

Komunistická strana Sovětského svazu 

Ministerstvo informací 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo kultury a informací 

Ministerstvo školství a kultury 

Národní archiv 

Německá demokratická republika 

Národní fronta 

Nová orientace 

Poštovní novinová sluţba 

Poštovní novinový úřad 

Redakční rada 

Rada ţidovských náboţenských obcí 

Svaz českobratrského evangelického duchovenstva 



128 

 

SKD PIT 

SPVC 

SR 

SR ČCE 

SSSR 

StB 

SÚC 

TD 

UCM 

ÚAV NF 

ÚPS 

ÚTI 

ÚV KJ 

ÚV KSČ 

ZO KSČ 

 

Sdruţení katolických duchovních Pacem in terris 

Sekretariát pro věci církevní 

Synodní rada 

Synodní rada Českobratrské církve evangelické 

Svaz sovětských socialistických republik 

Státní bezpečnost 

Státní úřad pro věci církevní 

Tiskový dohled 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

Ústřední akční výbor Národní fronty 

Ústřední publikační správa 

Úřad pro tisk a informace 

Ústřední výbor Kostnické jednoty 

Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

Závodní organizace Komunistické strany Československa 

 

 

 


