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1 Úvod
Hlavní důvodem ke zpracování osudu sokolovských kapucínů byl můj dlouhodobý 

zájem o regionální historii, zvláště pak o druhou polovinu dvacátého století. Zejména 

proto, že tato epocha zanechala na Sokolovsku a životě tamních obyvatel snad nejhlubší 

rány v celých dějinách -  výměna obyvatelstva, deformace měst a krajiny, likvidace 

desítek obcí a jiné. Tato vyjmenovaná témata jsou však již v jisté míře zpracována. 

Co však naprosto chybí, je  jakákoliv studie o perzekuci obyvatelstva během vlády 

komunistické strany, natož o likvidaci církevního života v Sokolově.

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na osud jedněch z posledních kapucínů 

sokolovského kláštera, zejména pak jejich zatčení, věznění a následný život po 

propuštění. Proces s páterem Ondřejem, občanským jménem Karlem Frgalem 

aJosafatem, Aloisem Konečným, je příkladnou ukázkou snahy komunistické moci 

odstranit z veřejného života církev, zvláště kláštery, které svou uzavřeností a vnitřním 

řádem představovaly pro novou státní ideologii nebezpečnou alternativu fungování 

společnosti a vlivu na obyvatelstvo. Jistým specifikem tohoto případu je načasování 

státně bezpečnostními orgány, jelikož hlavní událostí definitivního konce mužského 

klášterního života v Československu byla akce K v dubnu 1950. Případ „Frgal a spol.“, 

jak ho nazývá Státní bezpečností (dále často jen StB), je datován od září do prosince 

1949 a neznamenal uzavření samotného kláštera v tehdejším Falknově nad Ohří.

V úvodu se snažím stručně nastínit základní charakter řádu Menších bratrů 

kapucínů a jejich historii v českých zemích, stejně tak dějiny samotného sokolovského 

kláštera do roku 1947. Po popisu dobových okolností, tedy církevní politiky a vztahu 

nastupujícího komunistického režimu k mužským i ženským řádům přecházím 

k vylíčení života P. Ondřeje Karla Frgala a P. Josafata Aloise Konečného do doby 

sledování tajnou složkou státní moci. Poté se dostávám k nejzásadnější části práce, tedy 

k událostem od vyšetřování, přes zatčení až k samotnému odsouzení aktérů takzvané 

skupiny „Frgal a spol.“ včetně případů s tím souvisejících. Dále se zabývám životem 

těchto dvou kapucínů v době jejich věznění i po propuštění. Závěrem se zamýšlím 

nad charakterem tohoto případu.

Mým záměrem je postupovat pří líčení hlavního tématu chronologicky, proto 

jsou nejprve uvedeny životopisy obou kapucínů do roku 1949, na to časově navazují 

jednotlivé události, které posloužily Státní bezpečnosti jako důvody k zatčení. Poté
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pokračuji popisem vazby, soudem a vězněním obou bratří. Nicméně právě po této 

kapitole narušuji zmíněný postup, jelikož se zabývám v samostatných kapitolách 

osobami, které souvisí s případem „Frgal a spol.“, tedy vyslýchanými svědky a jejich 

vztahy k dotyčným kapucínům. Následně se opět vracím k časově posloupnému 

charakteru práce při popisu života po propuštění na svobodu a osudu samotné budovy 

kláštera.

1.1 Metodologie a analýza zdrojů

Téma zatčení sokolovských kapucínů v září 1949 a jejich pozdější život nebyl ještě 

žádným způsobem důkladněji zpracován v sekundární literatuře. Existují pouze zmínky. 

Nejvíce informací lze nalézt v knize Vojtěcha Vlčka Perzekuce mužských řádů 

a kongregací komunistickým režimem 1948-1964.1 K dobovému kontextu jsem nejvíce
w' O

využil knihu Stát a církev v Československu 1948-1953 od Karla Kaplana a dílo
v  3  iStanislava Balíka a Jiřího Hanuše Katolická církev v Československu 1945-1989. Dílčí 

poznatky k osudu samotného kláštera jsem čerpal zejména z literatury a článků 

k dějinám regionu.

Vzhledem k nedostatku sekundární literatury jsem převážnou část informací 

čerpal z primárních zdrojů. Základním a nej důležitějším pramenem je osobní svazek 

P. Ondřeje a P. Josafata ve fondech Státního soudu a prokuratury v Praze a Správy 

Sboru nápravné výchovy uložený ve 4. oddělení Národního archivu.4 Zde se nachází 

jak rozsudek, tak záznamy o věznění a různých převozech mezi zařízeními, ale

i dokumenty k pozdější rehabilitaci. K tomuto zdroji bylo třeba doplnit informace

0 vyšetřování a zatčení, které lze nalézt ve vyšetřovacím spise a. č. V-2644 PL 

v Archivu bezpečnostních složek. Zde se nacházejí i prameny k souvisejícím případům, 

za které byli oba kapucíni odsouzeni. Konkrétně se jedná o vyšetřovací svazky V-6388 

MV „Wagner“ a V-315 HK. Při studiu pramenů z Národního archivu, ale zejména 

z Archivu bezpečnostních složek, tedy spisů vyšetřovatelů Státní bezpečnosti, bylo 

třeba pracovat velmi opatrně a s patřičným kritickým nadhledem se soustředit

1 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964, Olomouc 
2004.
2 Karel KAPLAN, Stát a církev v Československu 1948-1953, Bmo 1993.
3 Stanislav BALÍK -  Jiří HANUŠ, Katolická církev v Československu 1945-1989, Bmo 2013.
4 Národní archiv (dále jen  NA), f. Státní prokuratura Praha, sp. zn.: Pst 1 1528/49; Tamtéž, f. Státní soud 
Praha, sp. zn.: Or 1 1537/49; Tamtéž, f. Správa Sboru nápravné výchovy -  osobní spisy vězněných O. 
Frgala a J. Konečného.
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na správnou interpretaci často účelově upravených informací. Jako doklad tohoto 

tvrzení bych zmínil výpověď Františka Šulce ve vyšetřovacím svazku V-315 HK. 

Zde jsou uloženy dvě její verze, které se od sebe v jistém smyslu liší. Z lingvistického 

hlediska je jasné, že jedna z nich stylisticky odpovídá přirozené výpovědi, zatímco 

druhá, odlišná i v některých faktografických informacích, je její záměrně pozměněnou 

verzí. Pohnutky k tomuto tvrzení (nejen v tomto případě) dokládám později v textu.

Případu útěku za hranice pátera Marka Waltera se částečně věnuje diplomová 

práce Jolany Vojtkové z Univerzity Palackého v Olomouci Václav Wagner -  ochrana 

památky jako uměleckého díla, pro nás je  nej důležitější šestá kapitola Politická 

perzekuce , 5 Autorka čerpá, stejně jako já  v této práci, zejména z vyšetřovacího spisu V- 

6388 MV, uloženého v Archivu bezpečnostních složek. Odsouzení osob v rámci tohoto 

procesuje spojováno StB s akcí proti „ilegální“ skupině Žemla a spol., kterou se zabývá 

Martin Pulec v článku Příspěvek k pozadí pardubických procesů6

Dalším, tentokrát ohledně interpretace jednodušším zdrojem, jsou materiály 

z vlastního kapucínského archivu na Hradčanech, odkud jsem použil i některé 

fotografie. Řád menších bratří kapucínů má většinu svých archiválií uloženu 

v 1. oddělení Národního archivu a se svolením provinčního archiváře Mgr. Tomáše 

Pracného jsem mohl nahlédnout do kartonů týkajících se kláštera Sokolov a pátera 

Ondřeje (inventární číslo 31, karton 148), jenž zde má uloženy většinou pouze 

předválečné dokumenty, které mi posloužily zejména ke zmapování jeho studií a života 

v kapucínském klášteře v Pezinku.

Velká část primárních pramenů je vzhledem k časovému zaměření práce 

v českém jazyce a povětšinou strojopisně. Výjimku tvoří osobní korespondence.

V osobní složce P. Ondřeje v Národním archivu jsou uložené předválečné latinské 

a slovenskojazyčné dokumenty týkající se jeho studií a kněžského života.

Třetím typem zdroje pro mou práci, vedle primárních pramenů a literatury, jsou 

rozhovory s pamětníky -  s některými jsem vedl i opakované rozhovory. Pomocí metody 

oral history jsem dokázal objasnit některé nejasnosti vycházející z archiválií. Pokud jde 

tedy o fakta, která jsem mohl takto porovnat, využil jsem možnosti porovnání zdrojů

5 Jolana VOJTKOVÁ, Václav Wagner -  ochrana památky jako  uměleckého díla, Olomouc 2012. 
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.
6 Martin PULEC, Příspěvek kpozad í „pardubických procesů  in: Securitas Imperii, Praha 2005, s. 133- 
172.
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a v samotném textu vždy upozorňuji na rozkol mezi nimi. Stejně tak byly získané 

informace často jedinečné a jinde neověřitelné. Jedná se z velké části o popis života 

P. Josafata Konečného po propuštění z vězení. K této etapě, až na úřední listy 

a korespondenci týkající se rehabilitace, neexistuje žádný písemný pramen. Musím 

se tedy v této kapitole spolehnout zejména na rozhovor s RNDr. Václavem Kuželkou, 

který u P. Josafata vyrůstal na faře v Dolním Žandově. Abych však vyvážil 

pochopitelný subjektivní pohled jednoho člověka, navštívil jsem ještě jednu z pamětnic, 

konkrétně Marii Volfovou, která si bývalého kapucína vybavovala ze svých návštěv 

v místním kostele. Další citace pamětníka, tentokrát pouze jeho krátké výpovědi, 

pochází od Václava Hrušky, spoluvězně P. Ondřeje Frgala, jejíž nahrávku jsem získal 

z internetu.7

Právě díky využití orální historie jsem získal velkou část obrazového materiálu, 

který předkládám v příloze. Jedná se převážně o fotografie z osobních sbírek, které jsou 

zde poprvé publikovány. Stejně tak uvádím v příloze i přepis písně z věznice na Mírově, 

která nebyla zřejmě doposud nikde zveřejněna a pochází z pozůstalosti P. Josafata 

Konečného uložené v osobním archivu Vítězslava Kuželky.

Specifickým zdrojem informací pro mou bakalářskou práci je výstup žáků 

Základní školy Švabinského v Sokolově k projektu Lidé v pohybu -  jeden svět 

na školách. Pod vedením Mgr. Hany Kadavé se na jaře 2016 žáci věnovali také osudu 

tamního kláštera i P. Ondřeje a P. Josafata. Jako jeden z pramenů použitý v jejich práci 

je  rozhovor s pamětnicí Annou Reineckou, který jsem na několika místech citoval. 

Avšak použil jsem pouze části, které si pamětnice vybavuje ze svých vzpomínek, nikoli 

z vyprávění a shodují se i s jinými zdroji. A to zejména z důvodu, že některé pasáže 

rozhovoru se naprosto rozchází s několika archivními prameny najednou, ať se jedná 

o kapucínské, nebo od Státní bezpečnosti.

V bakalářské práci jsem okrajově použil i materiál, v tomto případě zejména 

fotografie, získaný z internetových zdrojů.

Vzhledem k povaze tématu a k institucionální příslušnosti této práce užívám 

k uvedení použitých zdrojů citační normu stanovenou pro časopis Katedry dějin

7 Nahrávka rozhovoru s Lubošem Hruškou [citováno dne: 14. 7. 2016], Dostupné z: 
http://www.famostcheb.cz/index.php?option=com_docman&view=document&category_slug=pulnocni- 
2 0 12&alias=953-2-ondrej-frgal-pulnocni-2012&Itemid=l 00093.
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a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marginalia
o

Historica.

8 Podrobné pokyny pro autory s příklady citací v poznámkách, [citováno dne: 14. 7. 2016], Dostupné z: 
http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/files/2015/03/pokyny-pro-autory-MH.pdf.
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V v  r  r  O2 Dějiny a charakteristika Rádu menších bratří kapucínu
Žebravý řád menších bratří kapucínů vycházející z řehole sv. Františka vznikl 

oddělením se od františkánů observantů, u nichž ve dvacátých letech 16. století 

panovaly rozpory. Pozdější první generální vikář kapucínů Matteo Serafíni z Bascia 

se proto rozhodl navrátit k původním přísným pravidlům této řehole. K tomu dostal 

od Svatého otce roku 1525 svolení. O tři roky později byl nově vznikající řád papežem 

Klementem VII. uznán bulou Religionis zelus. Již v roce 1535 bylo v Itálii přes 500 

kapucínů. Rozpory byly ukončenyvydáním breve Superioribus diebus Pavlem III. 

10. října 1536, potvrzující vznik nového řádu Menších bratří kapucínů.9 Během druhé 

poloviny 16. století začaly vznikat konventy po celé západní Evropě, v 17. století se pak 

řád rozšiřoval i do východně položených zemí. Poměrně rychlý rozmach byl podpořen 

samotnými panovníky, kteří měli v kapucínech kvalitní misionáře. Od roku 1870 

vznikaly při některých klášterech serafínské školy určené pro chudé děti.

Snaha dostat tento řád i do Čech souvisela s potřebou rekatolizace a uklidnění 

náboženských poměrů. Iniciátorem byl pražský metropolita Antonín Brus, který 

s podporou Jana Popela z Lobkowicz požádal roku 1575 milánského arcibiskupa 

o vyslání několika kapucínů do Čech. Tento požadavek však nebyl úspěšný.

Druhý pokus z února 1597 pocházel od arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé. Ten 

prostřednictvím dvou kardinálů požádal papeže Klementa VIII. a na zasedání generální 

kapituly bylo nakonec rozhodnuto pro schválení návrhu a vyslání dvanácti členů řádu 

do Čech v čele s Vavřincem z Brindisi. Do Prahy však nakonec 13. listopadu 1599 

dorazilo s Vavřincem pouze šest kapucínů, další přišli o několik dní později. 

Na Hradčanech dostali od arcibiskupa a Rudolfa II. pozemky s povolením výstavby 

prvního kláštera. Následujícího roku vznikl Česko-rakousko-štýrský komisariát, který 

se postupně během dalších let rozdělil na několik menších celků. Česko-rakouský byl 

pak 14. října 1618 povýšen na provincii.10 Během vlády Josefa II. zůstala většina 

klášterů funkčních i přes snahu panovníka o úplnou likvidaci řádu. Ten však i v první 

polovině 19. století ztrácel počet členů. K zastavení propadu pomohlo až zakládání 

serafínských škol, ze kterých pak kapucíni často čerpali nové členy do svých řad.

9 Miroslav Pacifik MATĚJKA, Prvopočátky kapucínského řádu, Praha 2003, s. 47-86.
10 Milan BUBEN, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III, 1. sv., Praha 2006, s. 382-386.
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Po rozpadu monarchie vznikla v roce 1932 spojením se slovenskými kláštery v Pezinku 

a Bratislavě československá provincie.

Poměrně rychlé šíření v českých zemích souviselo se samotným charakterem

řádu, díky kterému se těšilo velké přízni šlechty i zbytku katolického obyvatelstva.

Orientace na asketický život, pomoc nej chudším vrstvám a misijní činnost byla tedy

důvodem, proč se šlechta na přelomu 17. a 18. století obracela se žádostmi o vyslání

kapucínů na své území. Vedle toho je charakteristickým znakem řádu rovnost mezi

kněžími a laiky, plnovous a hnědý hábit s kapucí, od které je odvozeno samotné

pojmenování Menších bratrů.11 V čele kláštera stojí většinou kvardián, v případě
12menšího konventu, tedy hospice, superior.

11 Pavel VLČEK -  Petr SOMMER -  Dušan FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, Praha 2002, s. 128.
12 Tamtéž, s. 127.
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3 Církev a kláštery po válce
Po druhé světové válce, kdy bylo nacisty násilně usmrceno nejméně 23 řeholníků

13z českých zemí, se mužské řády zotavovaly z válečných útrap. V prvních třech 

poválečných letech byl obnoven běžný život ve většině klášterů, začaly nejnutnější 

opravy poničených budov a řády se mohly navrátit ke své běžné činnosti.14 V případě 

řeholníků německé národnosti však tato doba nebyla poklidná. V několika případech 

se tito lidé stali terčem nenávistných útoků. Jedním z nich byla například vražda dvou 

benediktinů z Broumova revoluční gardou,15 dále pak pronásledování cisterciáků 

z Vyššího Brodu.16 V okolí Sokolova asi nej významnější událostí tohoto typu bylo 

vyšetřování premonstrátů z kláštera z Teplé, kteří byli obviněni v září 1945 z kolaborace 

a podpory wehrwolfů. Údajně pro ně měli uchovávat zbraně, vysílačky a podílet se 

na přepravě lidí a majetku do Německa. V listopadu 1945 pak Krajský soud v Chebu
i n

zprostil premonstráty viny. Nakonec však byli odsunuti.

Již od září 1947 se církev dostávala do hledáčku orgánů, které již byly

v komunistické moci. První konfiskace církevního majetku byla plánována na základě

Benešových dekretů. Jednalo se například o kláštery s německými řeholníky. K tomu

nakonec i díky protestu československých biskupů nedošlo. Dalším ze státních zásahů

měla být již  v roce 1947 rozhodnutá tzv. druhá pozemková reforma, jež plánovala

zabavit církevní zemědělskou a lesní půdu, která měla větší rozlohu než padesát

hektarů. Nestihla ovšem vstoupit v platnost, jelikož již v březnu 1948 vyšel zákon
1 8č. 46/1948 Sb., který zajistil zabavení veškeré půdy kléru. Po zářijovém sjezdu 

komunistických stran v Szklarské Porebě, kde sovětský ideolog Andrej Zdanov označil 

katolickou církev za nepřítele a spojence amerického imperialismu, se i českoslovenští

13 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948—1964, 
Olomouc 2004, s. 21. V oblasti Sokolovska je  znám například případ lomnického arciděkana Eduarda 
Fischera (nar. 16. září 1901). Během druhé světové války byl trnem v oku místním nacistům pro svou 
oblíbenost mezi mládeží. Poté, co jeden z tamních straníků spáchal sebevraždu a byl označen za zbabělce, 
Eduard Fischer mu požehnal. To rozpoutalo jeho pronásledování a odvezení 18. prosince ROK do 
koncentračního tábora v Dachau. Krátce po návrat zemřel 27. dubna 1945 v Sokolově na skvrnitý tyfus. 
Viz: Rudolf GRULICH, Sudetoněmečtí katolíci jako  oběti nacismu, Bmo 2002, s. 58-59.
14 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964,
Olomouc 2004, s. 23.
15 Vraždě broumovských benediktinů se věnuje podrobněji diplomová práce obhájená na KDDD PedF 
UK: Jitka BARTOŠKOVÁ, Odsun Němců z broumovského okresu, Praha 2012. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova v Praze, s. 73.
16 Tématu se věnuje bakalářská práce: Martin ZELINKA, Cisterciácké opatství Vyšší Brod od roku 1918 
do současnosti, Praha 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze.
17 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964,
Olomouc 2004, s. 25.
18 Stanislav BALÍK -  Jiří HANUŠ, Katolická církev v Československu 1945-1989, Bmo 2013, s. 16.
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komunisté začali více vymezovat proti náboženským organizacím. Za prvního 

politického vězně z řad kněží je považován strážnický piarista P. Zdeněk Vojtěch 

Poláček, který byl již v únoru 1947 obviněn „ze zneužití práv úřadu duchovenského,“ 

pro údajné politické diskuse se žáky v hodinách náboženství. Většinou však docházelo 

do Února spíše ke sledování duchovních, jejich pronásledování a zatýkání začalo až 

po převratu.19

v

3.1 Rády a církev po komunistickém převratu
Po převzetí moci komunisty se protikatolická orientace státu zvýraznila. Komunistická 

strana se snažila důsledně potlačit jakoukoliv opozici a to jak na politické, tak 

na veřejné scéně. Velikost a vliv církve, zejména právě katolické, ohrožovala 

monopolní postavení strany a jejích dogmat. Krátce po převratu, 27. února 1948, bylo
90zakázáno vydávat katolické tiskoviny. Strana se snažila přidat církev na svou stranu. 

Nový ministr spravedlnosti JUDr. Alexej Čepička o podporu žádal ještě v únoru 

arcibiskupa Berana, později se k tomuto požadavku negativně vyjádřila biskupská 

konference v Brně dne 4. března.21 Národní fronta ovšem 18. března opět vyzvala 

duchovní všech církví ke spolupráci v budování nového zřízení. Zároveň v tomto 

prohlášení garantovala náboženskou svobodu a odsoudila útoky jednotlivců na církev. 

Realita však byla taková, že na některých místech republiky docházelo k nucení vstupu 

řeholníků do KSC, zabírání kostelů, katolických škol a nemocnic. Prvním zásadním 

zásahem do fungování církve v Československu byl zákon o jednotné škole schválený

21. dubna 1948, který zásadně omezil církevní školství.

Vzápětí, 29. dubna, byla vyhlášena ÚV KSČ nová církevní politika, která 

směřovala k perzekuci a ovládnutí církve. Vládnoucí strana usilovala o vybudování 

národní hierarchie, kterou by tvořili komunistům oddaní kněží. Tento proces vyvrcholil 

v červnu 1949 vytvořením Katolické akce, která měla vyřadit z církevního života vyšší 

klérus. K tomuto záměru se vyjádřili českoslovenští biskupové na tajné biskupské 

konferenci v Praze, na němž sepsali pastýřský list Hlas československých biskupů 

a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. Jeho veřejné čtení v kostelech bylo Státní 

bezpečností vnímáno jako trestný čin. Pokus skončil díky odporu kněží i běžných

19 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964,
Olomouc 2004, s. 26-29.
20 Václav VAŠKO, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po  druhé světové válce, 2. sv., 
Praha 1990, s. 13.
21 Tamtéž, s. 14.
22 Tamtéž, s. 16.
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věřících fiaskem.23 Větší moc nad církevním životem v Československu pak získala 

komunistická strana zřízením Státního úřadu pro věci církevní a také zákonem 

č. 218/1949 Sb., který vyžadoval úřední souhlas k provádění duchovních výkonů 

a státnímu rozhodování při personálních otázkách církve.24

V rámci katolické církve pak představovali specifický problém pro nové zřízení 

řeholníci a kláštery. Komunisté v nich viděli nebezpečí jednak kvůli uzavřenému 

systému, přímějšímu vztahu k Vatikánu a jednak hospodářskému působení. Již od léta

1948 probíhalo zatýkání některých řeholníků, avšak většina byla propuštěna na amnestii 

prezidenta Klementa Gottwalda v říjnu 1949. První velkou akcí vedenou proti řeholním 

kněžím byl proces zvaný „Machalka a spol.“ z března 1950 namířený proti třem 

jezuitům v čele s provinciálem Františkem Šilhaném, dvěma redemptoristům, 

dominikánovi Silvestru Braitovi a zakladateli III. řádu sv. Františka Janu Evangelistu 

Urbanovi a dalšími zatčenými v souvislosti s číhošťským zázrakem. Týden před akcí K,
• 1 •  25byla většina po trýznivých výsleších odsouzena k žaláři, včetně jednoho doživotí.

Definitivním koncem mužských klášterů v Československu měla být výše 

zmíněná akce K připravovaná od dubna 1949 a schválena Ústředním výborem KSČ

22. srpna 1949. K její realizaci se chystala Státní bezpečnost zajištěním plánů 

jednotlivých klášterů a konstrukci záminek zatčení. Řeholníci z českých zemí byli 

v první fázi v noci ze 13. na 14. dubna a v druhé v noci z 27. na 28. dubna 1950 zatčeni 

a hromadně odvezeni do centralizačních táborů ve vybraných internačních klášterech. 

Mezi největší patřil želivský a broumovský. Dohromady bylo v roce 1950 internováno

2 420 řeholníků z celé republiky, z toho 1 240 z českých zemí. V těchto táborech, které 

svou podstatou fungovaly na stejném principu jako tábory nucených prací, byli 

řeholníci zaměstnáni například na blízkém staveništi či v zemědělství a k tomu

pravidelně politické školeni. Většina z nich pak byla propuštěna na různé amnestie
• • 26 prezidenta republiky udělené mezi lety 1960 až 1968.

23 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964, 
Olomouc 2004, s. 33.
24 Jan SYNEK, Svobodní v nesvobodě: Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu, 
Praha 2013, s. 19.
25 Stanislav BALÍK -  Jiří HANUŠ, Katolická církev v Československu 1945-1989, Bmo 2013, s. 156— 
158.
26 Tamtéž, s. 155-173.



3.1.1 Kapucínský řád po roce 1948

Česko-moravská provincie Rádu menších bratří kapucínů měla v roce 1948 112 členů 

v 18 klášterech v Čechách a 4 na Moravě: 59 kněží, 2 kněží-studentů, 13 studentů 

bohosloví, 4 studenty filosofie, 5 noviců a 23 bratří laiků. S výjimkou hradčanského 

kláštera, Olomouce, Brna a Třebíče žili v kapucínských konventech zpravidla dva až tři
97 •kněží a jeden bratr laik. O rok později bylo členů již 123 a provinciálem

• 98 •českomoravské provincie byl P. Valerián Bohumil Filip. Mimopražští kněží vedli 

obce Třetího řádu sv. Františka, byli katechety na školách a podíleli se na pastoraci 

okolních farností. Pro takzvané terciáře vydávali kapucíni měsíčník Pozdrav terciářům, 

který však krátce po únorovém převratu museli společně s další vydavatelskou činností 

přerušit. Definitivní ránu kapucínskému řeholnímu životu, stejně tak jako jiným řádům, 

přinesla akce K, která kapucíny postihla v druhé fázi (26. dubna). V tuto noc byla 

většina příslušníků řádu odvlečena do internačních klášterů, v tomto případě nej větší 

část do Broumova (necelých sto členů kapucínské řehole). V Zelivi pak bylo 

internováno osmnáct bratří. Někteří starší kněží byli v roce 1950 umístěni státními 

úřady v kostelech v Brně, Olomouci a Opočně jako kaplani.29 Vedle internace bylo 

mnoho řeholníků přímo odsouzeno -  z celkového počtu 361 z let 1948-1964 jich bylo
•2 A

22 z řad menších bratrů kapucínů.

První velký proces se členy tohoto řádu započal zatčením P. Optáta Jindřicha 

Baslera a bratra Prokopa Stanislava Kvíčaly z kláštera na Mariánské nedaleko 

Jáchymova v září 1948, kteří byli obviněni z uchovávání zbraní v klášteře. Oba pak 

strávili šest měsíců ve vazbě. Až v únoru 1949 rozhodl Krajský soud v Chebu o

propuštění pro nedostatek důkazů. Avšak mezitím se budovy kláštera chopili příslušníci
• •• •  ̂1 Státní bezpečnosti, kteří ji využívali pro výslechy a skladování.

27 Archiv Řádu menších bratří kapucínů, Juvenál Antonín VALÍČEK, Česko-moravská provincie Řádu 
menších bratří kapucínů 1948-1989, 1996.
28 Počty kapucínů v klášterech 1949: Praha Hradčany (31), Praha u sv. Josefa na Náměstí republiky (5), 
Kolín (4), Mariánská u Jáchymova (2), Roudnice (3), Sokolov (2), Horšovský Týn (2), Sušice 3), 
Litoměřice (3), Liberec (5), Mělník (1), Most (2), Rumburk (2), Zákupy (3), Žatec (1), Chrudim (1), 
Opočno (1), Brno (12), Třebíč (9), Znojmo (2), Olomouc (25), Fulnek (4). Viz: Vojtěch VLČEK, 
Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964, Olomouc 2004, s. 48.
29 Archiv Řádu menších bratří kapucínů, Juvenál Antonín VALÍČEK, Česko-moravská provincie Řádu 
menších bratří kapucínů 1948-1989, 1996.
30 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964, 
Olomouc 2004, s. 151.
31 Tamtéž, s. 237-238.
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Po procesu s P. Ondřejem v roce 1949, který bude popsán níže, bylo další velkou 

akcí Státní bezpečnosti namířenou proti kapucínům zatčení P. Oldřicha Antonína 

Hajtmara že Sušice. Ten stejně jako Frgal s Konečným kritizoval veřejně Katolickou 

akci, odsouzen byl 4. ledna 1950. Další procesy se týkaly P. Ezechiela Emanuela 

Kindermanna z hradčanského kláštera, P. Basila Františka Pouchlého, P. Kléta 

Františka Petěrky z Brna, skupiny bratrů kolem P. Sovadiny z fulneckého kláštera, 

P. Aniceta Petružely, P. Eliáše Václava Svatka, P. Bernarda Josefa Bartoně, P. Aleše 

Josefa Cihláře, P. Jana Evangelisty Víchy, skupiny kolem P. Metoděje Sládka 

a P. Marka Mayera.32

3.1.2 Zákon č. 231/48 Sb.

Právním nástrojem pro umožnění trestního stíhání a odsouzení režimu nepohodlných 

lidí se stal zákon č. 231/48 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky. Ten nahradil 

zákon č. 50/1923 Sb. o ochraně republiky, který byl pro záměry komunistické vlády 

nedostatečný. V nové právní normě byl definován trestní čin velezrady proti vnější 

a vnitřní bezpečnosti státu a trestné činy proti mezinárodním vzahům (tj. podněcování 

ke konfliktu). Ohledně výkonu trestu odsouzených podle tohoto zákona se postupovalo 

podle zákona č. 247/1948 Sb., který znamenal vznik táborů nucených prací, a tvořil tak 

jakýsi doplněk k předchozí normě. Zákon o ochraně lidově demokratické republiky byl 

pak v srpnu 1950 nahrazen zákonem č. 86/1950 Sb., který na předešlý zákon
•3 "3

navazoval.

32 Vojtěch VLČEK, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964, 
Olomouc 2004, s. 237-251.
33 Tomáš BURŠÍK, Přišli jsm e na svět proto, aby nás pronásledovali: trestanecké pracovní tábory při 
uranových dolech v letech 1949-1961, Praha 2009, s. 30-31.



4 P. Ondřej Karel Frgal
Představený sokolovského kláštera v letech 1947-1949, P. Ondřej (občanským jménem 

Karel Frgal), se narodil 24. října 1908 v obci Bítkov, toho času na území Haliče34 

Františku Frgalovi (nar. 1880), zámečníkovi na petrolejových dolech, a Anastazii,
■yc

rozené Pískové (nar. 1885). Pocházel z celkem 14 dětí. V jeho sedmi letech utekla celá 

rodina před válkou do Čech, jelikož zde měli příbuzné, konkrétně babičku matky, 

a sami byli české národnosti. Z těchto důvodů se usídlili na Přerovsku v obci Beňov, 

v části Prusy.36 Zde nastoupil Frgal do obecné školy, později se se souhlasem otce vydal 

na serafínské gymnázium v Olomouci.37 Po 26. červnu 1926, tedy po ukončení školního 

roku páté třídy, se vydal studovat do Prahy. Podle vysvědčení měl dobré výsledky, 

zejména v náboženství, naopak zaostával ve znalostech technických věd 

a francouzštiny. Dne 14. srpna 1926 nastoupil se svolením ředitele olomouckého 

gymnázia a otce ve svých osmnácti letech na noviciát, který studoval rok a 15. srpna 

1927 učinil jednoduché sliby. Poté se vydal jako jeden z prvních českých studentů- 

kleriků na studia filosofie do nizozemského Breust-Eisjdenu (1927-1923) a do Francie, 

konkrétně do Tours a Nantes, kde byl při studiu teologie 15. července 1933 vysvěcen na 

kněze a ze školy vyšel s hodnocením „cum laude probatus“. P. Ondřeje následoval ve 

studiích mladší bratr Gilbert Frgal narozený v roce 1917, který vstoupil do řádu roku 

1934. Ten však ve dvaceti letech, konkrétně 20. června 1937, zemřel na tuberkulózu
39v plicním sanatoriu v belgickém Liége.

Do Československa se P. Ondřej po úspěšných studiích vrátil v roce 1934 a jeho 

prvním místem působení byla Bratislava, kde při svém pobytu v tamějším klášteře 

pracoval jako profesor na několika gymnáziích, včetně francouzského. Odtud se dostává 

po třech letech ke kapucínům do západoslovenského Pezinku. Zde měl ke konci svého 

pobytu spory s místním farářem Vendelínem Kryštůfkem. Problém eskaloval až do 

stížnosti Kryštůfka na Frgala k trnavskému vikáři v červnu 1938. V dopise požaduje 

jeho přeložení z několika důvodů. Poprvé si stěžuje na celkové vnímání Frgala okolím.

34 Dnes v Ivanofřankivské oblasti na západní Ukrajině.
35 Sourozenci: Žofie Weiserová, Marie Přílepková, řezník František Frgal, stavitel Josef Frgal, truhlář Jan 
Mikuláš Frgal, Veronika Hapovodská (ve věku 45 let zemřela za okupace), Jaroslav Frgal (nezvěstný od 
první světové války), Božena Koblihová, Adlolf Gilbert Frgal (viz níže) a další, kteří zemřeli v nízkém 
věku: Jakub, Mikuláš, Eduard a Františka.
36 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
37 NA, f. Řádu menších bratří kapucínů, karton 148.
38 Odpovídá hodnocení „dobře“ na vysoké škole.
39 Pacifik Miroslav MATĚJKA, Nekrologium Provincie kapucínů v ČR, Praha 2009, s. 25.
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„Celé legendy jsou o tom, ja k  jmenovaný nespí v posteli, ale na tvrdém slamníku 

na zemi a bičuje se, kouluje se ve sněhu se ženami, jezd í na bicyklu v hábite pro maso 

/.../. “ Kryštůfek ve své stížnosti také píše o tom, že P. Ondřej chodil na velikonoční 

pondělí polévat děvčata. K těm měl podle Kryštůfka velmi blízký vztah, dokonce na něj 

údajně vždy po mši čekaly ctitelky, se kterými rád žertoval. Vedle toho stížnost mluví 

o zasahování Frgala do farářských funkcí.40 Po vyhlášení samostatného Slovenska byl 

pak v noci násilně vyvezen do protektorátu.41

Po příchodu ze Slovenska se usadil v kapucínském klášteře v Sušici, kde působil 

jako představený a později na hradčanském klášteře, kde se také stal v říjnu 1939 

kvardiánem. Tam se sním  setkal P. Juvenál Valíček, který je prvním autorem 

ucelenějšího životopisu P. Ondřeje: „Já jsem se poprvé setkal s P. Ondřejem v Praze 

16. října 1939, kdy nás, navrátilce z Breustu, vítal pozdě večer u fortny hradčanského 

kláštera. Byl tam kvardiánem a honem sháněl večeři; byla to jen  řídká zabíjačková 

polévka a kousek chleba.1,1, Zde se také aktivně podílel na psaní časopisu Serafínské 

květy, jehož byl hlavním redaktorem.42

Dne 25. srpna 1943 byl zatčen gestapem a uvězněn na Pankráci, Terezíně, 

Českých Budějovicích, Bemau, Eisenachu a UntermeBfeldu.43

Na přelomu dubna a května, po osvobození tábora v Eisenachu se zde setkal 

s P. Heřmanem Tylem, který zanechal své svědectví na tuto událost ve svých 

vzpomínkách vydaných pod názvem Psancem. Heřman J. Tyl byl přivezen do lazaretu 

v Eisenachu jako lékař. Zmiňuje se právě o setkání s P. Frgalem, který byl údajně 

osvobozen v některé z blízkých věznic. Na popud představeného se měl Tyl odebrat 

co nejdříve do Paříže. Vydal se tak dne 2. května 1945 se skupinou propuštěných 

francouzských vězňů a P. Frgalem směrem do Francie. „Po překročení hranic celá 

kolona aut zastavila. Vystoupili jsm e a v tiché modlitbě na kolenou jsm e poděkovali 

Pánu Bohu za tuto chvíli. Francouzi svou svobodnou zem políbili. U nás doma se ještě

40 NA, f. Řádu menších bratří kapucínů, karton 148.
41 O vyvezení do Protektorátu mluví P. Ondřej ve svém životopise psaném ve vězeňském dotazníku. NA, 
f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
42 NA, f. Řádu menších bratří kapucínů, karton 148.
43 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
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bojuje -  vzpomněli jsme s P. Ondřejem, “44 píše Heřman Tyl ve své knize. Poté oba 

přestoupili na vlak, kde se jich ujali lidé z Vatikánské mise.

Do Paříže dorazili 7. května 1945. Ovšem P. Tyl musel být okamžitě 

hospitalizován pro vysokou horečku a malátnost. Při cestě do Pasteuerovy kliniky upadl 

do bezvědomí a údajně neustále opakoval: „Kapucín Ondřej. “ P. Frgal zanechal svého 

přítele v péči lékařů a díky svým známostem z francouzských studií se mohl uchýlit do 

místního kapucínského kláštera. Během čtyř týdnů Tylova bezvědomí musel P. Ondřej 

odpovídat na dotazy lékařů a veřejnosti ohledně osobnosti nemocného, jelikož 

skutečnost, že Tyl znal blíže italskou princeznu Mafaldu, byla senzací pro pařížské 

novináře. Týden po probuzení byl P. Frgalovi v bílém plášti umožněn přístup k Tylovi. 

Tyl se poté uchýlil do kapucínského kláštera, odkud v úterý 17. července 1945 odešel. 

Frgalovi se totiž podařilo sehnat letenky z Paříže do Prahy, a tak se společně vraceli do 

vlasti. „P. Ondřeje vítali na letišti příbuzní, jedna malá holčička mu podala květiny, 

mne nevítal nikdo, “ vzpomíná Tyl na přílet do Prahy. Zde se cesty obou navrátilců 

rozešly.45

Během dětství a věznění v koncentračních táborech prodělal tyfus, úplavici, 

několikrát zápal plic, trpěl na křečové žíly, kvůli kterým podstoupil dvakrát operaci 

pravé nohy a také operaci krku. Do československé Roudnice se ze zahraničí vrátil jako 

25 % invalida se srdeční slabostí. Při působení v Roudnici nad Labem se zapojil 

symbolicky do politického života, a to členstvím v lidové straně, navíc byl v nedalekém 

Úštěku duchovním správcem na faře. Od srpna 1946 pak působil jako katecheta na 

různých školách v Liberci. V lednu 1947 byl přeložen do tehdejšího Falknova nad Ohří, 

aby působil v tamějším kapucínském klášteře jako kvardián.46

44 Heřman J. TYL, Psancem, Třebíč 1995, s. 58-59.
45 Heřman J. TYL, Psancem, Třebíč 1995, s. 60-61.
46 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
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5 P. Josafat Alois Konečný
Alois Konečný se narodil 4. května 1909 ve vsi Dvorek na Prostějovsku.47 Otec domkář 

Josef Konečný a Mariana, rozená Bílá, měli kromě Aloise také syny Antonína, Jana 

a Josefa. V dětském věku prodělal obrnu, po které mu zůstala noha o 2 centimetry 

kratší. Nejdříve navštěvoval po tři roky obecní školu v Laškově. Aby mohl mladý Alois 

Konečný pokračovat ve studiích, složili se na jeho podporu místní pan řídící a farář 

Jemelka.48 Po absolvování pěti tříd reálného gymnázia v Olomouci vstoupil v Praze 

na Hradčanech do řádu kapucínů. Poté se vydal roce 1929 na bohoslovecká studia stejně 

jako P. Ondřej do Breust-Eijsdenu v Nizozemí. Dva roky pak strávil na studiu teologie 

ve francouzském Tours a následně dva roky vNantes, kde byl dne 11. listopadu 1935 

vysvěcen na kněze. Po návratu do Československa v roce 1936 byl během kněžského 

působení v Třebíči odveden na povinnou vojenskou službu, kde sloužil po dobu pěti 

měsíců ve zdravotní rotě olomoucké posádky. Poté působil pět let v Praze 

na Hradčanech a od ledna 1943 střídavě i v třebíčském klášteře. Zněj byl v červenci 

1947 přeložen do sokolovského.49

47 Část obce Laškov.
48 Vítězslav KUŽELKA, osobní konzultace, Praha 16. února 2016.
49 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis J. Konečného.
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6 Sokolovský klášter po druhé světové válce, příchod P. Ondřeje 

a P. Josafata
Po ukončení války nastal pro Sokolov a jeho okolí jeden z největší historických zvratů. 

Hlavníudálostí byla obrovská výměna obyvatelstva, kdy původní občané německé 

národnosti, až na mnohačetné výjimky, byli odsunuti, či dobrovolně odešli do Německa. 

Místo nich přišli do této oblasti jednak obyvatele z vnitrozemí, ale také spousta nových 

národností -  Romové, Maďaři z jižního Slovenska, Bulhaři apod. Vztahy mezi 

jednotlivými národnostmi pak byly regulovány různými nařízeními, ku příkladu bylo 

omezeno uzavírat česko-německá manželství.50 Dalším faktorem pro fungování 

společnosti byl vedle odcizenosti duševní i ignorace privátního vlastnictví. To dokazují 

mnohé krádeže, mimo jiné i v budově fary dne 19. března 1949, či pravidelné vykrádání 

kostelních pokladniček. V centru města v této době také probíhaly pokusné hlubinné 

vrty ke zjištění zásob uhlí. Pokud by se prokázaly odhady na obrovská ložiska hnědého 

uhlí, byl plán celé historické jádro tehdejšího Falknova zbourat.51

Sudety, včetně Sokolovska, zasáhl po válce odsun německého obyvatelstva, 

zejména právě v oblasti severozápadního pohraničí pražské diecéze a litoměřické, kde 

měli Němci před začátkem války dominantní postavení i v řadách kléru. Většina kněží 

se rozhodla dobrovolně odejít ze země, někteří byli vzhledem k pronacistickému postoji 

nuceni.53 Velká část z nich se usadila na německé půdě ovšem nedaleko hranic.54 Mezi 

lety 1945 a 1948 bylo vysídleno z Československa 737 německých kněží. Většina far 

v bývalých Sudetech, včetně Sokolovska tak zůstala na několik let neobsazená.55 Odsun 

se dotkl i sokolovského arciděkana německé národnosti Richarda Hoppa, který byl 

od února 1941 až do roku 1943 ve vazbě gestapa za údajné poskytování falešných 

křestních listů Židům. Následně byl přemístěn na faru v Krásně a po válce pobýval 

v obci Maxhůtte-Pirknesee v Horní Falci, kde také působil jako kněz.56

Prvním českým duchovním správcem v Sokolově byl bývalý dominikán vězněný 

za války, Jiří Dvořák. Kaplanem pro německé obyvatelstvo zůstával umírněný Reinhald

50 SOkA Sokolov, f. 718, FÚ Sokolov, Kronika fary (1926-1950).
51 SOkA Sokolov, f. 718, FÚ Sokolov, Kronika fary (1926-1950).
52 Zdeněk BOHÁČ -  Ivana ALBRECHTOVÁ, Atlas církevních dějin českých zem í 1918-1999, Kostelní 
Vydří 1999, s. 15.
53 Tamtéž, s. 27.
54 Tamtéž, s. 28.
55 Tamtéž, s. 29.
56 Vladimír BRUŽEŇÁK, Ex lux perpetua luceat eis -  A ť světlo věčně svítí jim , Sokolovští katoličtí kněží 
v letech druhé světové války, Sokolovsko: časopis obyvatel a přátel Sokolovska č. 2, 2015, s. 8.
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Hanreich. Dne 1. prosince byl pak povolán na místo administrátora Václav Bareš, který 

vystřídal odsunutého Grunda. Celkově bylo v Sokolově a okolí velmi malé množství 

českého obyvatelstva, které navštěvovalo mše.

Odsun se týkal i tehdejších německých kapucínů ze sokolovského kláštera, který 

pod správou Sudetského komisariátu během války poskytoval ze své zahrady potraviny 

a zároveň sloužil jako lazaret. Posledním německým kvardiánem byl P. Alfonz Maria 

Franz, který byl přinucen k odchodu v roce 1946 a vystřídán na krátkou chvíli 

P. Bonfilem Boškem a následně P. Ondřejem Frgalem. I v této době však vzhledem 

k velkému počtu německého obyvatelstva byly pro sokolovské Němce pořádány mše
c n

právě v klášterním kostele.

Po druhé světové válce prodělala jisté změny i samotná budova sokolovského 

kláštera, do odchodu kapucínů však nikoliv zásadní. Například v roce 1947 představený 

kláštera P. Ondřej usiloval o opětovné umístění zvonu do prázdné zvonice. K jeho 

pohybu by však bránila zde umístěná siréna, a tak v dubnu 1947 požádal Městský 

národní výbor (dále často jen MNV) o její přemístění, které na základě pozitivní reakce 

města měla provést firma H. Schung. Co se týče nejbližšího vnějšího okolí kláštera, 

byly odstraněny dvě přibližně padesátileté lípy, které stály před hlavním vchodem do 

kostela. Pokácení bylo schváleno v červnu 1949 Státním památkovým ústavem v Praze, 

jelikož stromy ohrožovaly blízké barokní sochy.58 V době zatčení Frgala a Konečného, 

tedy v září 1949, probíhala také oprava střechy.59 Páter Frgal také nabízel prázdné 

pokoje v klášteře Městskému národnímu výboru pro ubytování příchozích úředníků a 

učitelů, vzhledem k nedostatku bytů v tehdejším Falknově, čehož vedení města využilo 

například na začátku školního roku 1948, kdy v klášteře přebývali dva kantoři.60

P. Ondřej byl významnou osobností v sokolovské společnosti. Jak vzpomíná 

Anna Reinecká, která byla jeho žákyní při výuce náboženství: „A tenhle páter Ondřej to 

byla persona grata v Sokolově. Toho znal každej, jakoby byl starosta, tak byl věhlasnej. 

A on na školách, centrálce / . . . /  učil náboženství a mě přivedl kprvnímu svátému 

přijímání. / .. ./N o  a ještě  se to dělávalo v klášteře. / . . . /  Já tam běžně fungovala, já  tam 

prostě běžně praktikovala víru. Prostě ten sokolovskej kostel jakoby nebyl. Ta mládež,

57 SOkA Sokolov, f. 718, FÚ Sokolov, Kronika fary (1926-1950).
58 SOkA Sokolov, f. 371, Římskokatolická církev 1947-1949.
59 ABS, f. V/HK, V-315 HK, osobní spis Viktora Diviše.
60 Osobní archiv RNDr. Vítězslava Kuželky.
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to se právě odehrávalo s těma mnichama a ne s farářema. / . . . /  To všechno na sebe 

strhnul ten Ondřej. “61

61 Denisa SZABOVÁ -  Monika ŠTÁCOVÁ -  Tereza MUCHOVÁ, Kapucínský klášter s kostelem sv. 
Antonína Paduánského v Sokolově. Jeden svět na školách. Příběhy bezpráví -  z  místa, kde žijeme, 2016.



7 Příčiny zatčení P. Ondřeje a P. Josafata
V srpnu 1949 získala Státní bezpečnost informace, že P. Ondřej ubytoval osobu, která

69později utekla ilegálně do Německa. Krajské velitelství v Karlových Varech tak začalo 

shromažďovat poznatky o jeho stycích, kázání a názorech, které měly posloužit jako 

záminky pro trestní stíhání. V následujících podkapitolách se pokusím 

v chronologickém sledu přiblížit konkrétní příčiny zatčení P. Ondřeje a P. Josafata.

7.1 Ubytování Pátera Marka

Prvním impulsem ke sledování P. Ondřeje byla pro Státní bezpečnost výpověď Václava 

Wagnera ze srpna 1949. Při výslechu se zmínil o P. Frgalovi v souvislosti s tím, 

že nechal v klášteře ubytovat hledaného litomyšlského kněze Marka Waltera. Ten unikl 

zatčení v únoru 1949. P. Marek měl být podle Státní bezpečnosti součástí pardubické, 

tzv. teroristické organizaceou. V době, kdy začali jeho spolupracovníky stíhat, 

kontaktoval Marek Bedřicha Hostičku, tajemníka lidové strany, který ho ubytoval 

u svého přítele Wagnera. Wagner zajistil Markův pobyt u Frgala, kterého znal již
z" -3

několik let. Marek pobyl v sokolovském klášteře v únoru 1949 tři dny. Mezitím pro 

něj získal Wagner od Hostičky finanční obnos 2 000 Kčs, ke kterému přidal ze svého 

tisíc korun a ošacení. Krátce na to P. Marek s pomocí dolnorychnovského huťmistra 

Západočeských elektráren Viléma Špačka a neznámého převaděče úspěšně překročil 

hranice.

Tím ovšem jeho příběh nekončí. Hostička ho pověřil předáním jistých informací 

americké informační službě CIC, která se zaměřovala na sovětský blok. Spolu 

s Markem měl hranice překročit i údajný agent Hašek, též přítel Hostičky a Wagnera. 

Oba se pak měli sejít se Špačkem na silnici mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem, kde 

je měl představit německy mluvícímu převaděči. Útěk byl úspěšný a již  v červnu 1949 

se Hašek vrátil do Československa, údajně jako agent CIC, který měl pomoct přepravit 

manželku bývalého prezidenta Beneše Hanu do západního Německa.

Wagner byl zatčen Státní bezpečností 16. srpna 1949. Státní soud v Praze ho 

odsoudil za velezradu podle zákona č. 231/48 Sb. 10. října 1950 na šestnáct let odnětí 

svobody. Spolu s ním byli v procesu odsouzeni Marie Sírová na deset let, Miroslav

62 ABS, f. V/MV, V-6388 MV.
63 Tento údaj se často liší (10 dní podle výpovědi Wagnera, 3-5 dnů podle Frgala). Viz ABS, f. V/PL, V- 
2644 PL a f. V/MV, V-6388 MV.
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Volek na tři roky a Rudolf Yoráček na sedm let. JUDr. Bedřich Hostička byl odsouzen 

na dvacet osm let v rámci procesu se skupinou Milady Horákové.64

Alois Konečný s tímto případem neměl nic společného, o pobytu Marka v 

klášteře se dozvěděl až po jeho odchodu od představeného.65

7.2 Nesouhlas s Katolickou akcí
Dne 1. září 1949 obdržela ústředna Ministerstva vnitra zprávu od „důvěrného pramene,“ 

že P. Ondřej sbírá podpisy duchovních, kteří nesouhlasí s Katolickou akcí. V prohlášení 

se konkrétně uvádí: „Duchovní zdejšího obvodu slibují na svou kněžskou čest při Bohu 

trojjediném, že nikdy nepodepsali souhlas s Katolickou akcí, ani nikomu nedali k tomu 

zplnomocnění a že zveřejnění jejich jmen se nezakládá na pravdě. Prohlášení končí 

slovy, že s Katolickou akcí nesouhlasí a souhlasit n e b u d o u Jedná se o reakci na lživé 

informace v Rudém právu a rádiu, že níže podepsaní lidé včetně P. Ondřeje a P. Josafata 

souhlasili s Katolickou akcí a informace o jejich údajném podpisu pak byla využita 

v Průších ke zlákání podpisu tamních kněží.66 Jak sám později P. Frgal vypověděl,

musel Katolickou akci odmítnout vzhledem k tomu, že jako kněží nepotřebují peníze od
• • • • f\l státu, který má raději zajistit peníze potřebnějším.

Ač nejmenovaný zdroj mluvil doslova o podpisové akci řízené P. Ondřejem, 

uvedl pouze dvě jména osob, který arch měly podepsat: Bohumila Rákosníka, 

administrátora z nedalekého Kynšperka nad Ohří a Václava Kučeru, též administrátora 

v Chlumu sv. Máří. P. Ondřej tak podle odpovědi církevnímu referentovi plánoval 

využít tento dokument jako doklad k soudu. Ve výpovědi z vazební věznice však 

odmítl, že by plánoval větší podpisovou kampaň, jak líčil onen „důvěrný pramen.11 

Resoluci podepsal podle svých slov společně s P. Josafatem a výše zmíněnými 

administrátory při návštěvě vikáře Bareše, který pozval všechny kněží vikariátu, aby 

projednali rozvrh vyučování náboženství na školách, při němž oba kapucíni 

vypomáhali. Bareš pak odeslal podepsaný nesouhlas s Katolickou akcí na předsednictvo

64 ABS, f. V/MV, V-6388 MV.
65ABS, f. V/PL, V-2644 PL.
66 ABS, f. V/PL, V -10497 PL.
67 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, osobní spis O. Frgala.



vlády a na Krajský národní výbor Karlovy Vary. V tomto případě však vyvstává otázka, 

který zdroj považovat za důvěryhodný.68

o v  v
7.3 Ubytování studentu Sulce a Diviše
Osudné se pro P. Ondřeje a P. Josafata stalo ubytování dvou studentů, kteří měli v plánu 

utéct do západního Německa. Prvním z nich byl František Šulc z Nové Paky, po němž 

bylo vyhlášeno pátrání za protistátní činnost z důvodu působení v ilegální skupině. 

Spolu s ním byl Frgalem přijat i Šulcův společník Viktor Diviš z Klíčan u Prahy, ku 

něhož se Šulc před zatčením ukryl. Jejich důvodem pro opuštění republiky bylo údajně 

vyloučení z vysoké školy a snaha dostudovat v zahraničí. Oběma představený kláštera 

nabídl možnost dočasného pobytu a stravy. Jejich jména znát Frgal nechtěl a to i přes to, 

že mu údajně nabízeli své osobní doklady. Z výpovědi Konečného vyplývá, že 

v klášteře pobývali několik dní a pomáhali při běžné údržbě objektu a zahrady. Frgal se 

údajně dokonce nabídl, že se optá na nějakou osobu, která by jim  pomohla překročit 

hranice. V místní traficeprý požádal o radu trafikanta Michala Kičeru, který mu 

doporučil neznámého Slováka s jizvou na obličeji. Frgal nicméně později odmítl, že by 

Kičera byl v trafice přítomen. Slovák představeného P. Ondřeje 6. září skutečně 

navštívil a slíbil, že mladíkům jejich úmyslpomůže zrealizovat. Měl je v klášteře 

vyzvednout 8. září, k tomu ovšem již nedošlo. Alois Konečný o všech těchto 

skutečnostech věděl od samotného Frgala.

Ohledně motivace k protistátnímu jednání a dalšího osudu studentů, kteří se 

chystali v klášteře k útěku na Západ, tedy Viktora Diviše a Františka Šulce. 

Z dokumentů Státní bezpečnosti se dozvídáme zhruba toto: Oba byli spolužáci ze 

strojírenské školy v Liberci. Šulc se podle vlastní výpovědi během letních prázdnin roku

1949 v rodné Nové Pace dostal přes svého kamaráda do kontaktu se skupinou, která 

připravovala tajnou vysílačku k předávání informací do Mnichova. Jim na požádání 

svých přátel ze skupiny, bez vlastního politického přesvědčení, pomáhal s přepravou 

věcí a ukrýváním osob. Poté co se dozvěděl, že všichni členové skupiny byli 26. srpna 

zatčeni, ukryl se ihned ke svému spolužákovi Divišovi do Klíčan u Prahy. Svěřil se mu 

se svým záměrem utéct před zatčením do zahraničí. Diviš se rozhodl, údajně kvůli 

sporům s matkou, připojit. František Šulc navrhl odjet do sokolovského kláštera, jelikož 

od jednoho člena novopacké skupiny Zdeňka Bartoše slyšel, že tamější kvardián Ondřej

68 Je možné, že ve výpovědi uvedl Frgal pouze ty osoby, o kterých sama StB věděla již  ze zprávy od 
„důvěrného pramene." Viz ABS f. V/PL, V-2644 PL.
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pomáhá převádět osoby přes hranice. Víkend tak strávili společně v Klíčanech a Šulc si 

zatím vypůjčil od příbuzné z pražských Vinohrad 1 000 Kčs na cestu. V neděli 28. srpna

1949 se vydali osobním vlakem z Prahy, do Sokolova dorazili kolem 23. hodiny. 

Jelikož město neznali, ubytovali se v hotelu Hvězda, nedaleko nádraží. V pondělí se 

rozhodli jít do kláštera. „Po zazvonění přišla otevřít nějaká stará paní. Požádal jsem  ji, 

aby zavolala představeného, že bych s ním rád mluvil. Tato aniž by se mě ptala, co po  

něm chci, vyzvala mě, abych počkal, že ho zavolá. Po jeho příchodu jsem mu ihned 

sdělil účel návštěvy a to tak, že chceme j í t  do Německa a že nás posílá Zdeněk. Zprvu 

nechtěl věřit a bylo vidět, že má před námi obavy a tvrdil, že nikoho nepřevádějí, ale 

nakonec svolil, abychom v klášteře zůstali, že nám obstará přechod. Pak nám přidělil 

světničku, v níž jsme se po většinu našeho pobytu v klášteře zdržovali. Dal nám rovněž 

oběma starší obleky, abychom pomáhali při pracích v zahradě a jinde po klášteře,“69

Celý druhý den pobytu u kapucínů studenti pomáhali skládat tašky na půdě pro 

pokrývače, kteří v tu dobu pracovali na střeše.70 P. Ondřej jim  slíbil, že je do konce 

týdne přes hranice převede nejmenovaný Slovák s jizvou na tváři, avšak z neznámých 

důvodů se tato osoba do kláštera nakonec nedostavila a Šulc s Divišem museli nadále 

čekat. Místo převedení přes hranice byli, jak je již  výše uvedeno, 8. září 1949 zatčeni.

V citované výpovědi Šulc také uvádí, že se v Německu chtěl dostat do Mnichova 

a spolupracovat s CIC.71 Je však otázkou, nakolik zde zahrál roli nátlak, či příslušníci 

StB výpověď neupravili. Druhé vysvětlení podporujeDivišova výpověď, ve které hovoří 

o tom, že Šulc se za války seznámil s francouzským zajatcem. Plán byl tedy dostat se 

do Francie, kde měl onen zajatec továrnu a nechat se u něj zaměstnat.72

Dne 13. září byli Šulc s Divišem převezeni z vazby v Karlových Varech do 

Hradce Králové. Oba byli ještě téhož roku odsouzeni k dvaceti letům odnětí svobody, 

avšak Šulc byl díky amnestii prezidenta republiky propuštěn již na jaře 1960. V březnu

1950 byl František Šulc převezen z věznice Krajského soudu v Hradci Králové na 

Pankrác. Poté pracoval v n. p. Velveta Nová Paka. Záměr utéct z republiky podle StB 

neopustil: „ Jmenovaný s dalšími potrestanými si dal ve vězení slib, že budou dále proti

69 ABS, f. V/HK, V-315 HK, osobní spis Šulc František.
70 ABS, f. V/HK, V-315 HK, osobní spis Diviš Viktor.
71 ABS, f. V/HK, V-315 HK, osobní spis Šulc František.
72 ABS, f. V/HK, V-315 HK, osobní spis Diviš Viktor.



zřízení pracovat. Před spol. Papouškem se vyjádřil, že u nás není spokojen a že by bylo 

nejlépe uprchnout za hranice

7.4 Červnová kázání P. Ondřeje v Aši a Chebu
Frgalovi též přitížila řada svědectví z jeho kázání. Dvěma svědky byl udán, že při 

kázání v kostele sv. Kříže v Chebu 6. června 1949 údajně odsuzoval tehdejší politické 

zřízení státu a přesvědčoval přítomné, že jediná správná cesta je s církví. Jak ovšem 

opravdu znělo kázání Frgala, není dohledatelné, nicméně je jasné, že tito dva svědci 

pouze vykonali službu bezpečnostním orgánům. Sám představený sokolovského 

kláštera později ve výpovědi odmítl, že by jeho kázání byla nějak politicky zaměřená.74

O pět dní později, dne 11. června 1949, měl pak kázání v ašském kostele při 

návštěvě arcibiskupa Berana. I zde, stejně jako v Chebu, údajně kritizoval dobový 

materialismus, neskromnost a též názorovou přelétavost. K tomu podal poměrně ostrou 

a třídně bojovnou zprávu Krajské správě StB jistý agent Kyjovský: „Je to darebák 

a velmi silně reakčně zaměřený proti dnešnímu lidově demokratickému režimu. Svá 

kázání provádí v reakčním smyslu. “ Na toto kázání dokonce pozvala bezpečnost
75stenografku, aby pořídila záznam.

73 ABS, f. OB/HK, OB 262 HK, Šulc František.
74 NA, f. Státní prokuratura Praha, sp. zn.: Pst I 1528/49.
75 ABS, f. V/PL, V-2644 PL.
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8 Domovní prohlídka a zatčení
Ve večerních hodinách 8. září 1949 přijel k budově kláštera autobus s příslušníky Státní 

bezpečnosti.76 Ti provedli prohlídku celého kláštera, včetně osobních věcí kapucínů. Jak 

uvádí administrátor Bareš v dobové kronice, policie provedla zátah kvůli pobytu dvou 

studentů, kteří byli prezentováni před veřejností jako velice nebezpeční, avšak pokoj, 

kde oba bydleli, ani nenavštívila.77 Ze stolu představeného byly zabaveny vedle 

osobních dopisů i letáky, které měl údajně Frgal rozmnožit a následně odeslat 

na ambasádu Spojených států. On sám přiznal, že daný materiál obdržel v květnu, 

nicméně k samotnému šíření se neodhodlal a letáky odložil do svého pracovního stolu. 

Obsahem bylo prohlášení o nesouhlasu s komunistickou diktaturou a výzva k novým 

volbám za účasti Spojených národů. Tyto letáky ukázal i Konečnému, tím ovšem celá 

záležitost s propagačním materiálem končí. Frgalovi byl zabaven psací stroj Monta,
n o

na kterém měl údajně protistátní letáky rozmnožovat.

Státní bezpečnost shromáždila všechny obyvatele kláštera včetně krátkodobých 

nocležníků Šulce a Diviše. Doveden byl i dr. Hofmann, duchovní správce v sokolovské 

nemocnici, který měl u kapucínů pokoj, v němž však nebydlel.79

Ačkoliv se žádný dokument ve spisech k zatčení a odsouzení kapucínů nezmiňuje

o tom, že by byli stíháni za přechovávání zbraní v klášteře, hovořila o tomto faktu prý 

učitelka náboženství v Sokolově Anna Nebeská v roce 1950 před žáky. V trestním 

oznámení na její osobu stojí, že na otázku žáků střední školy, proč byl P. Ondřej zatčen, 

odpověděla ,JZe ten, kdo to vše s těmi zbraněmi na pátera Frgala nastražil, že to provedl 

hloupě, poněvadž do bytu, kde měl P. Frgal sucho, byla vložena zbraň zrezivělá 

a do sklepa, kde jest vlhko, byla vložena zbraň nová. / . . . /O  zbraních, které měl Frgal 

ukryty v klášteře, prohlásila, že je  tam určitě neuschoval páter, nýbrž někdo cizí /.../“80

Tvrzení, že se v době zatčení kapucínů v klášteře nacházely zbraně, podporuje 

výpověď pana Kuželky, který zná událost z vyprávění P. Josafata. Podle jeho výkladu

76 Administrátor Bareš mluví ve farní kronice o 10. září, zřejmě se jedná o chybu. Uvádí také, že přijeli na 
udání neznámé dívky -  ta se však nikde ve spisech StB neobjevuje, zřejmě se jedná o místní fámu, viz: 
SOkA Sokolov, f. 718, FÚ Sokolov, Kronika fary (1926-1950).
77 Tato informace může i nemusí být pravdou. Jedná se zřejmě také o místní fámu, jelikož v další větě 
Bareš dodává, že byl údajně viděn jeden ze studentů o pár dní později na svobodě v Karlových Varech, 
což je  podle vyšetřovacího spisu nemožné, viz: ABS, f. V/HK, V-315 HK.
78 ABS, f. V/PL, V-2644 PL.
79 SOkA Sokolov, f. 718, FÚ Sokolov, Kronika fary (1926-1950).
80 ABS, f. V/PL, V-10497 PL.
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při prohlídce kláštera zabrala bezpečnost sklepní prostory a nebylo nikomu umožněno 

tam vcházet. P. Josafat byl pak bezpečnostní vybrán, aby příslušníky provedl objektem 

kláštera. Podle vzpomínek na vyprávění od pana Kuželky se snažila Státní bezpečnost 

vyvolat v páterovi strach, aby prozradil, kdo se ještě kromě studentů v klášteře ukrývá: 

„...jeho si vybrali, aby je  provázel tím klášterem. A oni teda prošli celej klášter, 

a dokonce šli do stájí, kde byla kupa sena. Jeden estébák se postavil proti němu, druhej 

se díval z boku a začali do toho sena píchat vidlema a čekali, jestli na to nebude nějak 

reagovat, jestli nezařve, ale on věděl, že tam nikdo není, takže byl naprosto klidnej. Pak 

ten estébák vytáhl pistoli a začal do toho sena střílet. Ale on říkal: »Já jsem věděl,
0 1  #

že tam nikdo není, takže jsem  byl klidnej.« “ Podle záznamu v protokolu o zatčení si 

s sebou P. Ondřej mohl vzít do vazby hnědou koženou aktovku s cigaretami a dvěma 

breviáři, peněženku a náramkové hodinky Omega. Druhý den, tedy 9. září byl zadržen

i Michal Kičera. Jak bylo pro tuto dobu typické, žaloba na všechny zadržené byla 

podána státním prokurátorem až poté, 13. října 1949.

Ve vazební věznici Krajského velitelství StB pobyli P. Ondřej i P. Josafat 

necelých třináct dní a 21. září byli oba převezeni do vazby Státní prokuratury v Praze na 

Pankráci.82 Eskorta byla provedena ranním rychlíkem III. třídou bez řetízků, avšak se 

zamezením jakéhokoliv kontaktu s dalšími cestujícími. Do Prahy dojeli za dozoru 

karlovarského prap. Emanuela Stehlíka v půl jedenácté dopoledne a byli zde předáni na 

přijímací kancelář Krajského trestního soudu v Praze.

81 Vítězslav KUŽELKA, osobní konzultace, Praha 16. února 2016.
82 Vazební věznici vlastnilo Krajské velitelství StB v Karových Varech od dubna 1949, disponovala devíti 
celami s kapacitou od 37 do 60 osob, viz: Prokop TOM EK Budování a vývoj věznic StB v období 1948- 
1952, in: Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989, Praha 2000, s. 61.
83 ABS, f. V/PL, V-2644 PL.
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9 Soud
Po třech měsících a šesti dnech vazby se konalo 14. prosince 1949 hlavní přelíčení 

u Státního soudu v Praze, při kterém byli obžalovaní zastoupeni advokátem JUDr. 

Josefem Civínem z Prahy. Předsedajícím soudu byl jmenován Václav Michal, dalšími 

přítomnými soudci pak byli Jaroslav Scheybal a Jan Řehák. Soudce z lidu zastupovali
_ Of t

Anna Součková a František Kartouz. Hlavní neveřejný proces započal dopoledne v půl 

deváté a trval do půl třetí odpoledne. Páter Ondřej byl odsouzen za pokus o zničení 

nebo rozvrácení lidově demokratického zřízení, za zločin velezrady podle § 1 odst.

1 zákona č. 231/48 Sb. k trestu těžkého žaláře s čtvrtletním zostřením na dvanáct let, ke 

ztrátě občanských práv na deset let a ke konfiskaci celého jmění. Páter Josafat pak 

odešel s trestem za účast na podvracení lidově demokratického zřízení a nenahlášení 

trestného činu podle § 2 odst. 3 a § 35 zákona č. 231/48 Sb. na dva a půl roku odnětí 

svobody a tři roky ztráty občanských práv. Oba rovněž dostali peněžitý trest ve výši

10 000 Kčs.

Naopak trafikant Michal Kičera byl Státním soudem zproštěn obžaloby 

neoznámení trestného činu, jelikož při hlavním přelíčení P. Ondřej pozměnil oproti 

původnímu výslechu svou výpověď. Potvrdil, že v trafice se zmínil o potřebě 

převaděče, ale nemohl prý zcela jistě určit, že by byl Kičera přítomen.

K rozsudku se P. Ondřej později vyjádřil například ve vstupním dotazníku pro 

věznici na Borech, že v případě podepsání protestu proti Katolické akci se řídil heslem 

„dvěma pánům nelze sloužit, “ a že trest za ubytování dvou studentů považuje za 

neúměrný. V dalším dotazníku z prosince 1949 zřetelně emotivně dodává: „Proč nám 

kněžím byl zaslán poplatkový zákon k svobodnému posouzení, když jsem  nyní za to 

zločincem? Za to, že jsem  si vybral to méně výhodně, tj. menší plat? Proč je  zakládána 

nová katolická akce, když už jedna zde byla? Katolictví bez hierarchie, tj. bez biskupů je  

nemyslitelné. / . . . /  Jsem prý proti lid. zřízení — Fakta = skutky jsou  však takové: Jsem 

představený kláštera chudých mnichů z chudé rodiny, kontingent mléka místo 100 l byl 

asi 500 l, tučnost nejlepší na okrese, nabídl jsem M NV vybavený pokoj k noclehům pro  

příchozí úředníky. Nedostatek bytů byla v městě. Nabídl jsem hruškové dřevo, aby se 

utratily cizí valuty - z a  to že bych byl reakcionář? Za prvé republiky v Pezinku dělníkům

84 JUDr. Josef Civín zastupoval také Miladu Horákovou při rehabilitačním řízení v roce 1969, viz: Karel 
KAPLAN, Druhý proces: Milada Horáková a spol. -  rehabilitační řízení 1968-1990, Praha 2008, s. 128.
85 Oba soudci z lidu získali za účast na procesu 100 Kč (zdroj: ABS, f. V/PL, a. č. V-2644 PL).
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jsem  pomáhal (cihelna) za okupace v Loretě dával obědy denně až 30 osobám / . . . /“ 

K ubytování dvou studentů se pak podle svých slov řídil výrokem tehdejšího 

ministerského předsedy Antonína Zápotockého: „Komu se zde nelíbí, může j í t .“

P. Josafat údajně nevěděl o záměru studentů a vzhledem k poskytování ubytování pro
• • • 86 potřeby MNV v Sokolově mu nepřišlo divné, že se v klášteře pohybovaly cizí osoby.

86 ABS, f. V/PL, V-2644 PL.
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10 Pobyt ve vězení
Po ukončení soudu byl P. Ondřej převezen 22. prosince 1949 do mužské věznice v Plzni

o n  % t

na Borech, kde byl evidován pod číslem 1582. Zde se pokusil pomocí žádosti o milost 

adresované prezidentovi republiky dostat na svobodu. Ta však byla Státním soudem 

v Praze zamítnuta jako bezdůvodná. Dne 20. května 1952 byl převezen na několik 

měsíců do věznice na Mírově. Dne 29. září 1953 začalo pro P. Ondřeje ještě těžší 

období, jelikož byl umístěn do Nápravně pracovního tábora Vykmanov II. na
oo

Jáchymovsku, krycím označením NPT-L, kde byl veden pod číslem A017059. Odtud 

se dochovaly záznamy o porušování kázně, nicméně podle zprávy pracovníků SVS 

z června 1954 „měl vzorné chování a je  řádným a pracujícím člověkem oblíbeným 

v kolektivu odsouzených. “ Máme však doklad, že například v únoru 1955 byl potrestán 

za to, že neuposlechl náčelníka, který mu určoval, co má v dopise uvádět. Dalšími 

přestupky bylo přechovávání kladiva a dláta ve světnici, špatný úbor -  chodil bos.

V roce 1955 se opět pokusil využít chystané amnestie prezidenta republiky, 

ovšem výsledek byl stejný. Amnestie vyhlášená k výročí osvobození 9. května se týkala 

pouze vězňů práce neschopných, jinak se neposuzoval ani věk, ani zdravotní stav.89

V táboře musel pracovat P. Ondřej na zpracovávání uranové rudy a v zemědělství dál i 

přes zdravotní potíže (revmatismus, zánět průdušek, rozšířené srdce s chlopinovou 

vadou a křečové žíly). Během pobytu v tomto táboře byl několikrát navštíven 

příbuznými, avšak jako jedinou osobu k písemnému styku měl zvolenou známou 

Růženu Kokešovou z Prahy.

Nejpozději v květnu roku 1956 byl převezen do tábora ve Valdicích, kde byl 

evidován pod číslem 1953. Poté byl 19. června 1956 přemístěn do pracovního tábora ve 

Rtyni v Podkrkonoší Při nástupu tam mu byly odebrány zbývající osobní věci (pletená 

vesta, ponožky, obálky se známkami) a odeslány bratru Janu Frgalovi. Mohl si ponechat 

jedině brýle. Ve Rtyni byl nejprve zaměstnán v hlubinném uhelném dole Zdeněk 

Nejedlý jako pomocník havíře.90 Podle zprávy náčelníka tábora plnil pracovní úkoly,

87 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
88 Tábor Vykmanov II vznikl začátkem roku 1951 pod velitelstvím stanice SVS Ostrov. Jeho součástí 
byla tzv. věž smrti. Fungoval do 26. května 1956. Tomáš BURŠÍK, Přišli jsm e na svět proto, aby nás 
pronásledovali: trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949-1961, Praha 2009, s. 47 
a Tomáš BOUŠKA -  Michal LOUČ -  Klára PINEROVA, Českoslovenští političtí vězni: životní příběhy, 
Praha 2009, s. 22.
89 Jaroslav ROKOSKÝ, Amnestie 1955, in: Československo v letech 1954-1962, Jiří Petráš -  Libor 
Svoboda (eds.), Praha 2015, s. 530-533.
90 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
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ovšem odmítal se zapojit do propagačních osvětových činností. Později pracoval na 

povrchových pracích jako pomocný dělník. Během výkonu nucené práce v tomto táboře 

se mu přihodilo několik úrazů.91 Například v září 1958 byl při rozbíjení kamene 

poraněn na lýtku levé nohy, když mu kus úlomku prosekl křečovou žílu, a byl tak na 

týden uvolněn z práce. V prosinci 1957 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové, že 

nemůže být vzhledem k odsouzení za velezradu zahrnut do další prezidentské amnestie.

Z Vánoc 1957, které prožil P. Ondřej ve Rtyni, se dochoval v Národním archivu 

osobní dopis od švagrové, Ludmily Frgalové. Zřejmě se nikdy kvůli svému obsahu 

k adresátovi nedostal, byl zabaven dozorci. Stálo v něm například: „I Rusko se vrátí 

k Bohu a k jednotě víry, předpověď Panny Marie. A já  dodávám, že ta doba přichází!1,92 

Dne 30. dubna 1959 byl přemístěn ze zdravotních důvodů opět do Nápravně pracovního 

tábora č. 1 ve Valdicích u Jičína. Zde si místní bachaři stěžovali na stále se zhoršující 

pracovní morálku, avšak s blížícím se propuštěním si pochvalovali Frgalovo chování, 

které měl podle nich ještě v roce 1958 velmi neukázněné. Co však myslí dozorčí 

věznice zhoršenou pracovní morálku, je otázka. Podle tabulky pracovního výkonu plnil 

P. Ondřej téměř každý měsíc plán práce přes 100 procent. Ze stejného dokumentu se 

také částečně dozvídáme o tom, že P. Frgal pracoval ve Valdicích mimo jiné u dopravy 

a v továrně Koh-i-noor. Během věznění byl P. Ondřej finančně podporován 

sourozenci.93

P. Josafat byl z Pankráce převezen dne 26. ledna 1950 do Tábora nucených prací 

na Mírově, kde byl veden pod číslem 3099. Pracoval zde zpočátku na „zvláštním 

oddělení“ a od roku 1951 u kartonáže, na stavebním dvoře jako přidavač v kotelně a ve 

vatámě. Čtvrtletně byl přesouván na samotku s tvrdým ložem. Dne 10. března 1951 

rozhodl Státní soud v Praze o zrušení platební povinnosti 10 000 Kč, která byla součástí 

trestu obou kapucínů. Během věznění v mírovské věznici ho navštívili několikrát 

příbuzní, konkrétně švagrová Hedvika Konečná a 22. října 1951 i bratr Jan.

Z této věznice pochází také dvě písně uvedené v příloze, které složil společně se 

spoluvězni P. Janem Ludínem a františkánem P. Alešem. P. Josafat poté pracoval 

v okresní soudní věznici v Mladé Boleslavi (tam byl převezen 30. listopadu 1951)

91 Např. 29. 5. 1957 -  zhmoždění pravého kolena, viz: NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní 
spis O. Frgala.
92 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
93 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
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a v národním podniku TOFA, kde montoval hračky. Dne3. prosince ROK pak poslal 

prosbu o milost prezidentu republiky. Svou žádost zdůvodňuje tím, že chce podporovat 

svou švagrovou, vdovu po bratru Antonínovi, se čtyřmi dětmi. Tuto žádost Státní soud 

v Praze doporučil ke kladnému vyřízení. P. Josafat spadal do kritérií pro udělení 

amnestie prezidentem Klementem Gottwaldem 18. prosince 1951 s podmínkou tří let. 

Čtyři dni na to, tedy 22. prosince, byl v i l  hodin propuštěn na svobodu.94

94 K tomuto datu byly spočítány náklady SVS na vazbu P. Josafata 33 693 Kčs, viz: NA, f. Správa Sboru 
nápravné výchovy, Osobní spis J. Konečného.



11 Osudy dalších účastníků případu „Frgal a spol.“

11.1 Michal Kičera

Ačkoliv byl státním soudem v Praze trafikant Michal Kičera propuštěn na svobodu 

pro nedostatek důkazů, vězení se nevyhnul.95 Na rozkaz Krajského velitelství Státní 

bezpečnosti Karlovy Vary byl v noci z 15. na 16. února 1952 zatčen a v půl druhé ráno 

převezen do tamní vazební věznice. Důvodem se stalo opět obvinění z napomáhání 

osobám, které chtěly přejít hranice. Podezříván byl také za účast v ilegální špionážní 

skupině, která měla podle protokolu Státní bezpečnosti za cíl sestavit vysílačku pro 

podávání tajných zpráv agentům CIC.

Na jaře 1949, tedy přibližně půl roku před zatčením s kapucíny, byl dle výpovědi 

osloven bývalým kapitánem slovenské armády Zlámalem, aby spolupracoval s ním 

na vyzvědačství. Vybídl Kičeru, aby si založil svou vlastní odbojovou organizaci a dal 

mu několik tipů na jména lidí, které má oslovit. Spojil se tak s několika 

příslušníky Československé armády, například s bývalými kapitány Josefem Kotvou 

a Čeňkem Zunou. Státním soudem v Praze byla nakonec celá skupina odsouzena dne 

21. srpna 1952, trafikant Michal Kičera dostal trest patnáct let odnětí svobody.96

11.2 Václav Bareš

Také sokolovský administrátor Bareš, s nímž P. Ondřej aP . Konečný podepsali
07 # #

nesouhlas s Katolickou akcí, neušel „hněvu lidu.“ Společně s místní učitelkou Marií

95 Michal Kičera se narodil 10. 12. 1907 v obci Smrková na Podkarpatské Rusy, t. č. v Uhersku (otec 
Vasil Kičera, matka Anna roz. Vargová). V roce 1939 se vydal do Belgie, kde pracoval jako horník
v uhelných dolech. Poté se vrátil domů, ale brzy před Maďary utekl do Sovětského svazu. Tam byl dva 
roky internován a nakonec v lednu 1943 vstoupil do československé zahraniční východní armády. 
Zúčastnil se bojů u Sokolova a poté celého tažení až do ČSR. V bojích byl čtyřikrát těžce raněn. Dosáhl 
hodnosti rotného a obdržel několik vyznamenání: Stalinovo „Za Pobědu nad Germány", medaile, válečný 
kříž za chrabrost, I. a II. stupně za bojové zásluhy a také invalidní vyznamenání za zranění. Na konci 
války demobilizoval v Kadani a poté se usadil v Sokolově, kde se stal spolunájemcem hotelu Svoboda a 
restaurace Schonwort. Rok po válce získal československé státní občanství. Pro válečná zranění byl 
superarbitrován a s přihlédnutím k částečné invaliditě obdržel trafiku, kde mohl vykonávat zaměstnání. 
Během svého působení v armádě byl členem KSČ a poté opětovně po únoru 1948. Zdroj: ABS, f. V/KV, 
i.j.: V-984KV.
96 ABS, f. V/KV, a. č. V-984 KV.
97 Václav Bareš se narodil v nábožensky založené rodině 29. 9. 1908 v Třemblatech (okres Praha- 
východ). Po ukončení studií filosofie v roce 1934 nastoupil na místo kaplana na pražském Proseku, kde 
vykonával službu do roku 1937. Poté působil v letech 1937-1942 na Smíchově u kostela sv. Václava. Až 
do konce okupace sloužil jako kaplan v Kolíně. Následně se stal administrátorem ve Veltrusech a
1. prosince 1946 byl přeložen na stejnou pozici na arciděkanský úřad v Sokolově. Od roku 1936 až po 
zatčení byl členem lidové strany bez jakýchkoli funkcí. Zdroj: ABS, f. V/PL, V -10497 PL.
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Nebeskou,98 která byla také ředitelkou kůru kostela sv. Jakuba Většího a vypomáhala 

na arciděkanském úřadě, byli oba obviněni, že při vyučování náboženství na místních 

školách „záměrně popuzovali žáky těchto škol proti našemu lidově-demokratickému 

zřízení /.../. “ Podle Státní bezpečnosti, jež se odvolávala na výpověď žáků a stížnosti 

rodičů, měli při výuce, kterou oba pro nedostatek učitelů náboženství vykonávali, 

hovořit na hodinách o číhošťském zázraku. Bareš i Nebeská žákům údajně naznačili, že 

celá aféra je uměle vykonstruovaná za účelem pošpinit římskokatolickou církev. Dále se 

zmiňovali, jak je již výše uvedeno, o zinscenování nálezu zbraní u P. Ondřeje, otevřeně 

zpochybňovali před žáky informace získávané z novin a rádia. Po zatčení byl Václav 

Bareš internován do Želivi, Anna Nebeská naopak až do 7. prosince 1950 zůstala na 

svobodě a vypomáhala novému administrátorovi Janu Bubeníkovi. Z kláštera byl pak 

Bareš 12. prosince 1950 odvezen do Prahy do soudní vazby.

Státním soudem v Praze byli 18. prosince 1950 oba odsouzeni za sabotáž podle 

§ 37 zákona č. 231/48 Sb. k trestu odnětí svobody, v případě Václava Bareše na šest let 

a v případě Anny Nebeské na dva a půl roku, k tomu k peněžitému trestu 10 000 Kčs. 

Okresní velitelství StB v Sokolově dokonce v průběhu věznění Nebeské navrhlo, aby 

byla zařazena do Tábora nucených prací, což krajský prokurátor odmítl vzhledem 

k jejímu dobrému chování. V lednu 1969 pak byli oba rozsudkem Krajského soudu 

v Plzni rehabilitováni, avšak toto rozhodnutí bylo stejným soudem 8. března 1972
99zrušeno.

98 Marie Nebeská (narozena 13. 11. 1919 v Budyni nad Ohří) po zkoušce z náboženství v roce 1939 
vyučovala tento předmět v Budyni nad Ohří, poté v Roudnici nad Labem a od 22. září 1946 v Sokolově, 
kde se stala členkou „Katolické mládeže." Zdroj: ABS, f. V/PL, V-10497 PL.
99 ABS, f. V/PL, V-10497 PL.
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12 Definitivní konec sokolovského kláštera -  Akce K a jeho další 

využití

Po zatčení představeného P. Ondřeje s P. Josafatem byl po krátké době opuštěného 

konventu jmenován kvardiánem P. Optát Basler, který zde byl známý již ze svého 

krátkého pobytu po propuštění z šestiměsíční vazby v roce 1948. Ten se horlivě účastnil 

i výuky náboženství na školách v Sokolově, na národní škole v Jehličné a do doby, než 

z obav o jeho zdraví převzal výuku Bareš, také na škole v Bukovanech.100 Spolu s ním 

obýval tamní klášter i bratr Prokop Kvíčala, který byl také zatčen v roce 1948 na 

Mariánské.101

Dne 3. května 1950, tedy více jak týden po druhé etapě zásahu v klášterech 

v rámci akce K, navštívil při výuce ve škole P. Optáta církevní referent karlovarského 

kraje Doubek a církevní referent sokolovského okresu Jirsík. Vyřídili mu vzkaz, aby se 

do druhého dne dostavil do Prahy na Státní úřad pro věci církevní. Ač P. Optát tušil, co 

se za tím skrývá, zeptal se úředníků, zdaje to nutné. Podle zápisu administrátora Bareše 

mu bylo odpovězeno: „Je to samozřejmě dobrovolné, ale my máme rozkaz, abychom 

Vás tam dopravili. Auto budete mít časně ráno k disposici. Musíte tam ráno být. “ „Inu 

způsoby hodné lidové demokracie, “ dodává již svůj osobní komentář Bareš. Dne

4. května brzy ráno kvardián P. Optát odjel do Prahy. Zřejmě záhy za ním, podle 

pramenů však ještě ve stejný den, byl odvezen i bratr Prokop. Po desáté hodině večer 

navštívil administrátora Bareše opět krajský církevní referent Doubek a s ním 

nejmenovaný člen Státní bezpečnosti v Karlových Varech, aby mu předložili listinu 

podepsanou P. Optátem Baslerem. V ní dává svolení Barešovi k vykonávání veškerých 

bohoslužebných úkonů v klášterním kostele.

Další den, v pátek 5. května, se tedy administrátor Václav Bareš vydal do 

klášterního kostela převzít jeho správu. Ovšem již od brzkého rána se v klášteře tvořily 

zástupy neznámých osob, které rozebíraly tamní majetek a zařízení. Mezi nimi byl 

zmocněnec, který dostal na starost správu kláštera -  úředník Krajského národního 

výboru v Karlových Varech Linka. Spolu s ním byl přítomen i bezpečnostní referent

100 Státní oblastní archiv v Plzni -  Státní okresní archiv Sokolov (dále jen  SOkA Sokolov), f. 718, Farní 
úřad (dále jen FÚ) Sokolov, Kronika fary (1926-1950).
101 Br. Prokop Stanislav Kvíčala, narozen 6. 5. 1902, zemřel 10. 5. 1983 v Moravci, viz: Pacifik Miroslav 
MATĚJKA, Nekrologium Provincie kapucínů v ČR, Praha 2009, s. 35.
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Okresní národní výbor (dále jen ONV) Sokolov, církevní referent Jirsík a příslušníci 

tajné policie. Administrátor Bareš dostal za úkol sepsat inventář majetku kláštera, ale 

jak sám dodává, vzhledem k nulovému zabezpečení to nebylo možné. Ve svých 

pamětech zanechaných ve farní kronice cituje již  výše zmíněného referenta Jirsíka: 

„ »Prosím vás, zabezpečte to tady nějak, já  už se na to nemohu dívat.« A to stačí jako 

vysvědčení pro ty, kteří hospodařili v klášteře... “ dodává Bareš. Administrátor převzal 

od Jirsíka všechny věci sloužící k bohoslužbě, ale například veškeré mešní víno bylo ze
1 0 9sklepa již odcizeno.

Okresním akčním výborem bylo navrhnuto, aby byl klášter zlikvidován a využit 

jako traktorová stanice. Údajně mělo jít o přání sokolovských rolníků.103

Během následujících dní byl z kláštera vyklizen veškerý nábytek kromě 

knihovny. Ta byla až v říjnu 1955 předána v počtu pěti tisíc knih do Památníku 

národního písemnictví.104 Kostel sv. Anotnína Paduánského dále sloužil bohoslužbám, 

které zde Bareš vykonával pro německy mluvící obyvatelstvo. Patrně ještě v roce 1951 

předal tajemník Jirsík všechny klíče od kláštera veliteli místní posádky, která se do něj 

záhy nastěhovala, avšak kostel sv. Antonína Paduánského byl stále pod správou 

administrátora. V roce 1952 vznikla pře mezi novým církevním referentem a tamním 

velitelem. Ten odmítal klíče obdržené od Jirsíka vydat zpět z důvodu bezpečnosti 

posádky. K tom u požadoval vyklizení kostela, který chtěl využít jako sklad. V něm se 

tou dobou nacházely varhany, lavice, oltáře a obrazy. Odpovědí na tuto žádost bylo 

vystěhování inventáře kostela. Osud varhan z dílny Martina Zause je v sekundární 

literatuře patrně mylně vylíčen, jelikož se mluví o jejich převozu do trnavské diecéze.105 

Tomu odporují prameny úřadu tajemníka pro věci církevní. V jeho pravidelné situační 

zprávě stojí plán, že varhany i lavice budou předány do kostela v Citicích. 106

I přes vyklizení kostela (mimo varhany) bylo nadále církevním tajemníkem
• • .  .  1 0 7ONV zakázáno veliteli posádky využít prostor jako skladiště. Na pobyt vojenské 

posádky v klášteře vzpomíná i paní Soukupová: „ Poté se začalo vojáky v klášteře ničit, 

co se dalo, kácely se stromy, zbořily se skleníky a místo toho vyrostly plechové garáže

102 SOkA Sokolov, f. 718, FÚ Sokolov, Kronika fary (1926-1950).
103 ABS, f. V/PL, V-2644 PL.
104 Archiv Řádu menších bratří kapucínů na FIradčanech, f. 04 U 01 Sokolov.
105 Lubomír TOMŠÍ, Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska = Die Orgeln und die Orgelbauer 
des Falkenauer und Kalrsbader Gebietes, Sokolov 1988, s. 50.
106 SOkA Sokolov, f. 290.2, Církevní politika, sledování vývoje církevního života.
107 Tamtéž.
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na smradlavé vojenské náklaďáky. Branka v klášterní zdi u nás před domem byla vojáky 

hlídána a už se tam nemohlo. /.../P o  letech mi vyprávěla mamka, jak  se s bankou, kde 

pracovala, dostala na prohlídku kláštera, ještě s pár zaměstnanci banky. Zdevastovaná 

kaple a podzemní hrobky s kněžími v rakvích byly zotvírány a ostatky rozházeny po
r  r  r  r  ť ť l 0 8sklepích. Nemohla z toho ani spát, to asi nebyl pěkný zážitek. “

Osud varhan objasňuje zpráva z listopadu 1956, kdy úředníci ze Státní 

památkové správy navštívili klášter kvůli plánované rekonstrukci. V ní stojí, že 

„ varhany jsou  v desolátním stavu a jejich oprava by si vyžádala velkého finančního 

nákladu. “ Oprava kláštera se pak vzhledem k nejasné situaci ohledně postupu 

přilehlého dolu nekonala.109

V této době byl objekt kláštera předán do správy národního podniku Zemstav.110 

Rozšiřující se důl Antonín začal od roku 1958 zasahovat i do areálu kláštera. Právě 

v tomto roce došlo k vybagrování jihozápadní části zahrady, zbourání obvodové zdi na 

tomto místě a zničení některých domů v přilehlé čtvrti dříve nazývané Weiden.111 

Od roku 1961 sloužil prostor kláštera jako skladiště Restaurací a jídelen a od 1. ledna 

také Městského podniku bytového hospodářství (dále jen MPBH), který tak uvolnil
119místo v nedalekém zámku pro knihovnu a muzeum. Stav budovy byl v tomto roce

žalostný. Podle svědectví tehdejšího předsedy MPBH Josefa Hajného bylo přibližně

devadesát procent omítky opadané a střecha na některých místech chyběla, či

propouštěla vodu. Bytový podnik provedl v letech 1962 a 1963 opravu kotelny

a elektroinstalace. Zároveň byl po průzkumu objeven zazděný původní vstup do prvního

patra, který byl obnoven. Kostel byl využíván jako hlavní sklad stavebního materiálu.

Patrně někdy mezi lety 1964 a 1966 došlo k dalšímu zásahu dolu Antonín do nitra

bývalé klášterní zahrady a zmizela tak prakticky většina její bývalé plochy, zejména pak

celá jižní část. Do počátku sedmdesátých let byl areál bývalého kláštera využíván také
11̂Okresní správou silnic, která měla v zadní části dvora své garáže. Dne 21. května

108 Denisa SZABOVÁ -  Monika ŠTÁCOVÁ -  Tereza MUCHOVÁ, Kapucínský klášter s kostelem sv. 
Antonína Paduánského v Sokolově. Jeden svět na školách. Příběhy bezpráví -  z  místa, kde žijeme, 
Sokolov 2016. Studentská práce. 6. základní škola Sokolov.
109 SOkA Sokolov, f. 290.2, Církevní politika, sledování vývoje církevního života 1956-1958.
110 Romana BERANOVÁ VAICOVÁ -  Vladimír BRUŽEŇÁK -  Helena KAFKOVÁ, Sokolov: Falknov 
1908-2008, Sokolov 2011, s. 233.
111 Jan RUND, Proměny města Sokolov, Sokolov 2007, s. 114.
112Romana BERANOVÁ VAICOVÁ -  Vladimír BRUŽEŇÁK -  Helena KAFKOVÁ, Sokolov: Falknov 
1908-2008, Sokolov 2011, s. 233.
113 Výpověď a osobní archiv pana Josefa Hajného.
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1971 proběhl průzkum klášterní krypty pracovníky Krajského střediska Státní 

památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Ti vyhodnotili vybavení krypty včetně rakví 

za památkově nehodnotné a doporučili uložené pozůstatky Nosticů přemístit. To se však 

nakonec neuskutečnilo. Ze stejné doby pochází návrh na přestavbu bývalého kláštera na 

hotel a koncertní síň. S tímto návrhem přišel předseda bytového družstva pan Hajný.114 

Osmdesátá léta se pak citelně dotkla zejména okolí klášterního areálu. Po úspěšné 

asanaci staré části města započala v roce 1982 panelová výstavba sídliště Staré město 

v bezprostřední blízkosti kláštera.115 V souvislosti s tím byl jižně od bývalé zahrady 

postaven v roce 1987 kryt civilní obrany.116

12.1 Rekonstrukce
117Už od roku 1991 probíhaly menší vnitřní i vnější úpravy kostela. Klášter nebyl podle 

zákonů z let 1990-1991 určen k navrácení církvi. Kapucíni však o jeho restituci 

neúspěšně usilovali až do konce roku 1997, kdy bylo vládou definitivně potvrzeno, že 

nemovitost je  městským majetkem. Pouze jeho správce se formálně změnil. Městský 

podnik bytového hospodářství se přetransformoval 11. prosince 1997 na Sokolovskou 

bytovou s. r. o.118 Celková oprava kláštera proběhla v několika etapách. Jako první 

prošla v letech 1998-1999 rekonstrukcí nosticovská a řádová krypta, která se nachází 

pod klášterním kostelem sv. Antonína Paduánského. Ta byla v době, kdy byl klášter 

opuštěn, několikrát vyrabována a poničeny byly i samotné rakve. Během rekonstrukce 

se zjistilo, že jedna rakev zůstala dokonce bez ostatků, v jiných se nacházely jen části, 

některé byly i ohořelé. Spolu s opravami, které vedl MUDr. Rudolf Macháček a MUDr. 

Tereza Balcarová probíhal rovněž archeologický průzkum. Byla také nově vybudována 

kostnice pro objevené ostatky kapucínů. Dne 20. prosince 1999 pak byly za přítomnosti 

Mons. Jiřího Paďoura slavnostně dokončeny práce a provedeno vysvěcení. 119 Celková 

částka za obnovu krypty byla 392 tisíc Kč.120 Ani samotná budova kláštera nebyla 

ochuzena o rekonstrukci. Impulsem k ní se stalo prolomení krokví a statikem nařízené

114 SOkA Sokolov, f. 461, Zrušení krypty v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.
115 Jan RUND, Proměny města Sokolov, Sokolov 2007, s. 86.
116 Jan RUND, Proměny města Sokolov, Sokolov 2007, s. 90.
117 SOkA Sokolov, f. 1358 MěÚ Sokolov, Kronika města Sokolov 1987-1992, s. 168.
118 SOkA Sokolov, f. 1358 MěÚ Sokolov, Kronika města Sokolov 1993-1998, s. 183.
119 Romana BERANOVÁ VAICOVÁ -  Vladimír BRUŽEŇÁK -  Helena KAFKOVÁ, Sokolov: Falknov 
1908-2008, Sokolov 2011, s. 345.
120 Sokolov 1999-2002, Patriot speciál, Sokolov 2001, s. 20.
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vyklizení prvního patra, kde měla Sokolovská bytová své kanceláře. V roce 2000 

byly vyměněny krovy a v následujících dvou letech došlo k celkové rekonstrukci 

klášterního kostela. Práce byla provedena pod vedením architektů Jana Soukupa 

a Martina Kondra.122 Tento prostor je nyní využíván jako koncertní síň.123 Byly do něj 

dodány varhany ze zaniklého kapucínského kláštera v Mariánské, které byly v roce 

1951 rozebrány a uschovány v kostele sv. Martina v nedalekých Jindřichovicích,124
125 'odkud byly během rekonstrukce sokolovského kláštera převezeny. Náklady na 

rekonstrukci kostela a dalších klášterních budov se vyšplhal na 35 444 000 Kč. 

K opětovnému otevření kostela pro veřejnost po více jak padesáti letech došlo dva dny 

před Štědrým dnem v roce 2002, tedy 22. prosince vánočním koncertem místního 

pěveckého sboru. Tato tradice předvánočních koncertů trvá dodnes. Další událostí, která 

se vedle výstav koná v prostorách klášterního kostela, je  od roku 2005 vyhlašování 

osobnosti města.126 Zrestaurování se za částku 272 345 Kč dočkaly tři pozdně barokní 

sochy světců stojící před klášterním kostelem, které podléhaly korozi. Restaurátorskou 

práci provedl akademický sochař doc. Petr Siegl z Akademie výtvarných umění Praha, 

který se v Sokolově podílel i na dalších opravách. Z důvodu špatného stavu soch byly 

převezeny do ateliéru a doc. Siegl je tak mohl využít ke své výuce. V květnu 2000 se
• • 1 9 7vrátily, avšak do dokončení úplné rekonstrukce kláštera byly uloženy na jiném místě.

191

121 Tamtéž, s. 11.
122 Kostel sv. Antonína Paduánského v Sokolově [citováno dne: 14. 7. 2016]. Dostupné z: 
http://www.atelier-soukup.cz/?goto=reference&kid= 1 &cislo= 19.
123 Milan BUBEN, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích III, 1. sv., Praha 2006, s. 426.
124 Státní oblastní archiv v Plzni -  Státní okresní archiv Karlovy Vary, f. ONV Karlovy Vary, k. 570.
125 O varhany usilovali v roce 1950 také kněží z děkanského kostela v Karlových varech, viz SOkA 
Karlovy Vary, f. N 65, inv. č. 363, sign. 293.3.
126 Sokolovské proměny 2002-2006, Patriot speciál, Sokolov 2006, s. 47.
127 Sokolov 1999-2002, Patriot speciál, Sokolov 2001, s. 19.
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13 Život na svobodě
I přes posudek valdické věznice, v němž stojí, že „Frgalovo nepřátelství vůči lidově 

demokratickému zřízení stále zůstává a je  nepřítelem, “ rozhodl krajský soud v Hradci 

Králové 22. března, že P. Ondřej je  zahrnut do amnestie prezidenta Novotného. Dne

11. května 1960. tedy necelý rok a půl před plánovaným vypršením trestu (ten měl být
1 9 o

ukončen až 30. září 1961) byl tak propuštěn na svobodu. Při odchodu z valdické 

věznice musel podepsat prohlášení o mlčenlivosti ohledně svého pobytu ve vězení.

V dopise pro odbor pracovních sil ONV Sokolov, kde měl P. Ondřej poslední trvalé 

bydliště, doporučili úředníci valdické věznice nezařazovat Frgala vzhledem kjeho 

přesvědčení do klíčových odvětví průmyslu. O osvobození se pokoušel s pomocí 

právníka i při předchozích amnestiích, ale nikdy nebyl úspěšný. Své činy hájil do 

poslední chvíle a neustále prohlašoval, že by ani po letech neudělal nic jinak. Dokonce 

někdy k argumentaci použil výroky samotných představitelů komunistického režimu. 

Například při dotazu na poskytnutí úkrytu dvěma studentům prohlásil: „ Učinil jsem tak 

podle slov ministerského předsedy Zápotockého -  Komu se tady nelíbí, může odejít za 

hranice! “129

Po propuštění pobýval již od května 1960 nějaký čas v Sokolově u arciděkana 

P. Jana Bubeníka, kde navštívil i trafikanta Kičeru, který byl souzen ve stejném procesu 

s ním aP . Josafatem.130 V červenci 1965 rozhodl Krajský soud v Praze o prominutí 

zbytku trestu podmínečného odnětí svobody na 10 let v rámci amnestie prezidenta 

republiky ze dne 9. května 1965.131 Na počátku šedesátých let pobýval na ubytovně 

inženýrsko-průmyslových staveb v mariánskolázeňských Ušovicích a poté také v Praze 

u paní Růženy Kokešové. Poslední léta prožil Frgal v Litoměřicích (jeho poslední 

adresa pobytu byla v ulici Československé armády, dnes České armády, 10/9). Podle 

vzpomínek pana Kuželky, který se s ním osobně setkal na faře u P. Josafata v Dolním 

Žandově, pracoval u silničářů a zřejmě také v nějakém dole, jelikož panu Kuželkoví
• • • 132vozil nerosty. Avšak v úmrtním listě je jako povolání uvedeno „lesní dělník“.

v

128 V plánovaném ukončení pobytu ve vězení 30. září 1961 je  započítaný i náhradní trest v trvání 22 dnů, 
o kterém rozhodla Krajská prokuratura v Praze 1. ledna 1951, jako náhrada peněžitého trestu, viz: NA, f. 
Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
129 NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala.
130 Osobní archiv RNDr. Vítězslava Kuželky.
131 ABS, f. V/PL, V-2644 PL.
132 Městský úřad Litoměřice, Matrika, Úmrtní list Karla Frgala.
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Právě Konečného občas společně s dalšími kněžími a bývalými vězni navštěvoval 

a udržoval nejen s ním pravidelnou korespondenci. V jednom z dopisů, který se 

zachoval u pana Vítězslava Kuželky, se vrací k otázce jejich pronásledování: „ Věru až 

dnes si to mohu přečíst, o čem se jednalo a za co jsem byl odsouzen. O tom knězi Marku 

z Litomyšle a o V. Wagnerovi věru už si vůbec ani nevzpomínám a ani nevím, že u nás 

byli. A ti dva študenti? Od zatčení jsem je  vůbec ani neviděl, ani s náma při vyšetřování 

ani při soudu nebyli. Kde jsou? Co a kolik dostali? A trafikant? V r. 1960 v květnu jsem 

u něho byl, když jsem bydlel u P. Jana. “ I přes podlomené zdraví -  problémy 

s dýcháním a chůzí, což bylo zřejmě jedno počátečních stádií choroby ALS, udržoval 

pozitivní mysl.133 Příkladem nezlomené dobré nálady může být přání k svátku od 

P. Ondřeje br. Pavlínovi Žáčkovi: „Vše nejlepší k Vašemu svátku, přeje štěstí, zdraví, 

dlouhý život, jak  husí krk, a po smrti do nebe -  frk! Žehná a vzpomíná 

P. O. (protiletecká obrana). “134 Z období konce života P. Ondřeje na něj vzpomíná 

františkán bratr Michal „/.../ v době kdy nemohl /P. Bernard k výuce -  pozn. autora/ 

jsme navštěvovali kapucína pátera Ondřeje Frgala, který bydlel přímo v Litoměřicích. 

Byl už nemocný, na vozíku, ale ještě mu to dobře myslelo. “I35Zemřel 13. ledna 1970 

v litoměřické nemocnici v půl třetí ráno na selhání plic z důsledku postižení ALS.

P. Josafat byl po propuštění 22. prosince 1951 společně s dalšími 

amnestovanými odvezen do tzv. kněžského domova, kde obdrželi od pracovníka 

Ministerstva vnitra dekret o amnestii a částku 5 000 Kč na cestu. V lednu následujícího 

roku podstoupil politické školení a posléze byl vyslán jako kaplan do Kostelce nad 

Černými Lesy. Odtud byl přemístěn v květnu 1952 a pověřen funkcí kaplana tentokrát 

ve Františkových Lázních. Mezi 1. a 14. únorem 1953 se opět zúčastnil povinného
i  y n

politického školení v Praze. Ve Františkových Lázních se seznámil s Vlastou

Kuželkovou, ženou politického vězně, která se z důvodu manželova odsouzení dostala
1

i s dětmi do existenční krize -  byl zabaven majetek včetně bytu . P. Josafat nabídl paní

133 Osobní archiv RNDr. Vítězslava Kuželky.
134 Tomáš KONC, Procesy s českými kapucínmi v rokoch 1949-1961 [citováno dne: 14. 7. 2016]. 
Dostupné z: http://www.kapucini.sk/userdata/Image/Zbomik%20-%20seminar%202005.pdf.
135 František JIRSA, Letem světem životem bratra Michala [citováno dne: 14. 7. 2016]. Dostupné z: 
http://pms.ofm.cz/roz-michal-2.html.
136 Městský úřad Litoměřice, Matrika, Úmrtní list Karla Frgala,
137 Ze školení se dochoval sešit se zápisky, viz obrazová příloha č. 13.
138 Manžel paní Kuželkové Václav Kuželka (narozen 26. srpna 1905 v Klenčí pod Čerchovem) byl 
majitelem cukrárny ve Františkových Lázních. Dne 17. března 1951 byl odsouzen Státním soudem
v Praze v procesu se skupinou „Němec a spol.“ v rámci akce „01ga“ na jedenáct let odnětí svobody za 
rozvracení lidově demokratického zřízení a špionáž. Zemřel v roce 1954 v pracovním táboře v Ilavě na 
Slovensku. (ABS, f. V/PL, V -10343 PL).
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Kuželkové možnost pobytu celé rodiny na faře. Ta nabídku přijala a starala se tak 

o běžný chod nové domácnosti. „Přišli z Frantovejch /Františkovy Lázně -  pozn. 

autora/ sem, jak  mi říkali, ale že byl zavřenej, to nevím, to se nikdy nezmínil. Jen říkal, 

že byl sem přeloženej z Frantovejch. Věděla jsem, že paní Kuželkový zavřeli manžela, že 

měli ve Frantovejch cukrárnu. Říkala, že někde seděla ve Frantovejch na lavičce 

v parku a plakala. A tam na ní narazil /páter Konečný -  pozn. autora/, tak se j í  zeptal, 

co je  a ona, že nemá kam jí t  s těma dětma, že muže zavřeli. Tak j í  řekl, aby šla s ním. 

Takhle mi to paní Kuželková vyprávěla. “

Aloise Konečného doprovázela i na faru v Dolním Žandově, kde od 5. května 

1953 až do své smrti působil jako administrátor. Vedle místního kostela se též staral 

o mše v nedalekém Milíkově a Vysoké. Aktivně se podílel na výchově tří synů paní 

Kuželkové: Vítězslava, Václava a Jana. Právě pobyt rodiny paní Kuželkové na faře, byl 

dalším z důvodů sporů s místními sympatizanty tehdejšího zřízení. Na přelomu 

padesátých a šedesátých let chtěli sociální pracovníci všechny tři syny odebrat do 

ústavu, avšak na protest školní komise, která neshledala vzhledem k dobrému chování 

a prospěchu těchto žáků důvod, tuto žádost odmítla. Podle vzpomínek Marie Volfové, 

která se kauzy aktivně v rámci školní komise účastnila, bylo hlavním důvodem soužití 

dětí paní Kuželkové na faře s P. Josafatem. Společně s paní Kuželkovou si přivydělával 

pro uživení celé domácnosti: „Byl na vesnici, takže pěstoval králíky, slepice husy a tak 

dále, dokonce asi dva roky jsme měli prase. S matkou chodili pracovat k sedlákům 

a později do JZD, aby nás uživili. Všelicos dělal, dokonce chodil na požární hlídky ve 

vesnici. Většinou k němu dali toho největšího komunistu, “ vzpomíná Vítězslav Kuželka 

vyrůstající u P. Josafata.

K dalšímu přitížení v životě P. Josafata a členů jeho domácnosti došlo v lednu 

roku 1965, kdy školský odbor Krajského národního výboru v Plzni rozhodl o odebrání 

hodnostního příplatku na živení dětí. Zdůvodněním bylo pokácení kaštanu u fary, který 

byl podle žandovského MNV na státním pozemku. Jako další důvody uvádí toto
i i q

oznámení nevedení knihy štolovného, odmítání dodávek vajec pro MNV aj.

Vedle věčných sporů s místními úřady neušel P. Josafat v Dolním Žandově ani 

hledáčku pracovníků Státní bezpečnosti. „ Vůbec mu zpestřovali život, ja k  se dalo. Kdy 

to skončilo tak nevím, asi před smrtí, kdy mu dali pokoj. /.../ jednou jsem přišel domů

139 Osobní archiv RNDr. Vítězslava Kuželky.
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a tam sedí strejda /P. Konečný — pozn. autora/ na štokrdli, vedle Standa Navrátil, asi 

dvacetiletej estébák A tahal ho za ucho. Standa Navrátil byl pěknej blbec. »Tak vy jste 

nic neslyšel, tak vy ty uši nepotřebujete a já  vám je  utrhnu«, povídá, “ vzpomíná 

Vítězslav Kuželka.

V Dolním Žandově ho navštěvovali přátelé z řad církve. Nejvíce zůstal 

v kontaktu s Karlem Frgalem, P. Egidem Pytlíčkem a mariánskolázeňským farářem 

Šmelcem. Také udržoval kontakt s kapucíny z Třebíče, které pravidelně navštěvoval při 

dovolené.

P. Josafat Konečný zemřel 26. ledna 1975. „ On že se půjde oholit, byl v televizi 

zrovna ten seriál Byl jednou jeden dům, to říkal, že se nebude koukat. Pak jsem něco 

zaslechl, tak jsem tam běžel. Pak když přijel pan doktor z Mariánek, tak už bylo pozdě, “ 

líčí poslední chvíle života P. Konečného Vítězslav Kuželka.140

13.1 Rehabilitace

Ač Okresní soud v Chebu rozhodl 16. října 1968 o tzv. zahlazení trestu odnětí svobody 

Karlu Frgalovi, tak v dubnu 1969 podal Alois Konečný Krajskému soudu v Plzni návrh 

na rehabilitační řízení pro sebe i pro P. Ondřejovi. Zřejmě také reagoval na výzvu 

rehabilitační komise v Katolických novinách z května 1968 vyvolanou dr. Františkem 

Tomáškem, aby se všichni katoličtí kněží a řeholníci, kteří byli kvůli náboženské 

činnosti odsouzeni, přihlásili.141 V samotném textu návrhu uvedl Konečný 

informace ke svému zatčení, které se v jiném materiálu neuvádí. Popsal například 

důvod, proč nebyl překvapen pobytem dvou mladých lidí v klášteře. Již od září 1948 

tam totiž běžně pobývaly cizí osoby, zejména pak učitelé na začátku školního roku, 

kteří ještě neměli zajištěné bydlení v Sokolově. Zároveň se zmínil o knězi Markovi,

o kterém od Frgala nevěděl, nicméně zřejmě ho zahlédl v jednom z pokojů přes 

polootevřené dveře. Též popsal problémové letáky, které podle něj byly pastýřskými 

listy arcibiskupa, a přiznal podpis rezoluce.

Svůj návrh na rehabilitaci však vzal 15. května 1972 zpět. Prvním z důvodů uvedl 

novelizaci zákona č. 70/70 Sb. o rehabilitacích, druhým pak smrt Karla Frgala, kvůli

140 Vítězslav KUŽELKA, osobní konzultace, Praha 16. února 2016.
141 Osobní archiv RNDr. Vítězslava Kuželky. Vlastnoručně zvýrazněný článek P. Josafatem 
v Katolických novinách, 20, 19. 5. 1968, s. 5.
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kterému původní návrh údajně podal.142Až  Krajský soud v Plzni rozhodl na základě 

§ 2 odst. 1 písm. b) zákona číslo 199/90 Sb. 22. listopadu 1990 o rehabilitaci P. Ondřeje 

Frgala a P. Josafata Konečného.143

142 Osobní archiv RNDr. Vítězslava Kuželky.
143 NA, f. Státní soud Praha, sp. zn.: Or 1 1537/49.
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14 Závěr
Tato práce se snaží zájemcům přiblížit jeden z příkladů potlačování lidské svobody 

a důstojnosti komunistickým režimem v Československu. Pozapomenuté osudy 

P. Ondřeje a P. Josafata jsou články dlouhého řetězce příběhů, které jsou plné lidského 

bezpráví páchaného mimo jiné také právě na řeholnících všech mnišských řádů. 

Záměrem je nejen popsat jeden z mnoha procesů, ale i zasadit ho do dobového 

a regionálního kontextu.

Jistým osobním cílem je  snaha odtabuizovat téma perzekuce padesátých let 

v sokolovském regionu, která měla vzhledem k povaze zkoumané lokality, jež jsem 

naznačil v úvodu, také poněkud jiný průběh oproti jiným oblastem Čech. Troufám si 

říci, že zde mezi obyvateli panovalo větší odcizení, nedůvěra a tím pádem snazší 

prostředí pro získávání informací a rozdmýchávání uměle vyvolaných konfliktů ze 

strany komunistických předáků a jejich prodloužené ruky v podobě Státní bezpečnosti. 

S tím také souvisí poměrně hladký průběh zatčení kapucínů.

Přitom by bylo chybou opomenout také povahu obou členů řádu. P. Ondřej

i P. Josafat byli během působení v sokolovském klášteře význačnými a oblíbenými 

osobnostmi města. Tato situace byla jistě trnem v oku místním příznivcům nových 

pořádků, jež bezhlavě šířili štvavou proticírkevní kampaň řízenou komunistickou 

stranou. Vždyť mezi tzv. „zrádnými katolíky, kteří jsou agenty západní imperialistické 

moci a představiteli feudálního vykořisťování64 nemohli existovat v regionu oblíbené 

osobnosti, které v popularitě vysoce převyšovali místní stranické funkcionáře. Dalším 

faktorem byla jistě naprostá nemožnost zlomit tyto dvě silné osobnosti na svou stranu. 

K představě čtenáře může pomoci například osobní charakteristika P. Ondřeje, kterou 

musel několikrát vyplňovat při nástupu do nové věznice, kde na pokyn, aby sebekriticky 

popsal svou povahu, odpověděl: „Těžce snáším lstivost, lež, násilí a jsem poněkud 

prudký.“144 Ani P. Josafat nezůstal žalářem zlomený, naopak se stal členem společenství 

lidí, kteří byli provázáni podobným osudem, po propuštění na svobodu pomáhal rodině, 

která rovněž padla v nemilost v nové socialistické společnosti.

Je však třeba přiznat, že ne všechny otázky k procesu P. Ondřeje a P. Josafata 

byly objasněny. Ač se může v mnoha případech zdát, že fakta, o kterých mluví archivní 

prameny, jsou jasná a nezpochybnitelná, hlubší výzkum dokáže tyto jistoty nabourat.

144 NA, f. Státní soud v Praze, osobní spis O. Frgala.

50



Jako ukázka tohoto tvrzení se nabízí okolnosti samotného zásahu Státní bezpečnosti 

v klášteře při zatčení kapucínů a nálezu zbraní. Zde se rozcházejí prameny postavené na 

úřední povaze (tj. rozsudek, vyšetřování, protokol o zatčení atd.), prameny postavené 

na výpovědi při vyšetřování případu s tím přímo nesouvisející a informace získané 

metodou orální historie, ať již zvláštních vzpomínek pamětníka (jako v případě paní 

Reinecké) anebo reprodukovaného vyprávění pana Kuželky.

Proces, který proběhl s kapucíny, také výrazně ovlivnil i život s nimi zadrženého 

trafikanta Michala Kičery. Na jeho osudu lze názorně ukázat, jak bylo možné 

praktikami totalitní moci a všemocností Státní bezpečnosti vyvolat v člověku 

existencionální a v tomto případě naprosto iracionální strach, který vedl k unáhleným 

rozhodnutím. Trafikant, který byl téměř negramotný a místní poměry dobře neznal, 

snadno uvěřil neznámé osobě Slováka Zlámala.
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16 Přílohy

16.1 Textové přílohy

Textová příloha č. 1 -  Píseň z Mírová

Textová příloha č. 2 -  Večerní hymnus na Mírově

Textová příloha č. 3 -  Rozhovor s pamětníkem RNDr. Vítězslavem Kuželkou 

Textová příloha č. 4 -  Rozhovor s pamětnicí Marií Volfovou

Textová příloha č. 1:

Píseň z Mírová (nápěv: Po starých zámeckých schodech)

1. Poblíže malého města, města Mohelnice

stojí zámek červenavý, zubatou zdí lemovaný -  mírovská trestnice.

2. A po zdi sonnyboy chodí, do oken se kouká,

ozbrojen je  vrchovatě, strachu má však plný gatě -  když kocour zamňouká.

3. Mírovská trestnice chová, ba hýčká trestance,

Němce, vrahy, lumpy, žháře, generály i faráře -  reakce zastánce.

4. Ve věži vysoké bručí vatikánská klika,

mladí hoši, staří páni, monsignoři i kaplani -  na mříže si zvyká.

5. Nábožná cvičení vedou řádové přesvatí, 

kazatelé, kapucíni, františkáni, palotini -  doktor i Obláti.

6. Den co den povřísla pletou, pletou je  bez zmetků, 

pro družstva i kolchozníky, kulaky i bolševiky -plnípětiletku.

7. A za to, že normy plní, vejhody jim  plynou,

v opičárně jsou oděni, dvakrát týdně oholeni -  blahobytem slynou.

8. Ke koupi dostanou všecko, bůček i sardinky,

ihned dají si do nosu deset deka kabanosu -p a k  říkaj „ hodinky

9. Kabanos divoce řádí v útrobách, žaludku,

Šumavan tu po světnici, přidržuje nohavici -  hledá kadibudku.

55



10. Ze z Plzně rektor velí, píše i básničky,

siderik mu dělá hoře, procvičuje ho v pokoře -p a n  děkan z Poličky.

11. Náš Toník s velebným vousem, vousem velké krásy,

není židem ani popem, svět projezdil autostopem -přije l až do basy!

12. Z bachařů posedlých peklem zlé duchy vymítá,

a ti zuří, jako kati, za to chtěj mu vous urvati - jsou jako saň lítá.

13. V náručí temnot a stínů bez kouzla domovů -

naše píseň nechať zvučí, srdce naše neumlčí -  ni pouta okovů !!

Textová příloha č. 2:

Večerní hymnus na Mírově (náyěv: Pod kamenným mostem z večera...)

1. Mírovská věž šerem ztemnělá svou ruku k nebi zvedá, 

dotkla se j i  peruť anděla, anděl si na ni sedá.

„ Pověz sluho Boží, zda Pán Všehomír a, 

jehož trůn přeskvoucí o zem se opírá, 

zda ví On o svých bratřích? “

2. Mírovská věž, němá v úžasu do oken kobek patří,

Boží Duch kde oděn do jasu zulíbá čela bratří.

Do zlaté pak číše sbírá drobty bolu, 

které tu padají z chudičkého stolu 

vězněných Jeho sluhů.

3. Mírovská věž slyší matek pláč- anděl v oblaka pluje, 

v ústrety mu vyšel Rozsévač a klín svůj nastavuje.

Rozsévač po zemi chodí a rozsévá,

tou slzou mateřskou osení zalévá, 

žeň aby hojná byla!!
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Textová příloha č. 3 -  Rozhovor s pamětníkem RNDr. Vítězslavem Kuželkou dne 

16. února 2016 v Praze

Jan Geier (dále jen JG): Jaký byl Váš vztah k P. Konečnému?

Vítězslav Kuželka (dále jen VK): Táta měl cukrárnu ve Františkových Lázních. 

Maminka tam chodila do kostela v době, kdy tam byl kaplanem P. Konečný. Po tom, co 

ho zavřeli /otce pana Kuželky -  pozn. autora/, nás ze dne na den vyhodili na dlažbu a 

zbavili všech práv. Matka si musela v dražbě zpátky kupovat kočárek a tak. Byla 

nepřítel lidu a neměla kam jí t  s náma. Tak říkal /P. Konečný -  pozn. autora/, protože šel 

z trestu do pohraničí: „ Tak víš co, půjdeš ke mně a počkáš, než se vrátí. “ A on už se 

nevrátil. Tak potom maminka dělala kuchařku na faře, my jsme tam byli s ní. Otec se 

nevrátil a já  jsem tam žil do dvaceti let. Pak už jsem pracoval v Chebu a tak. Takže mi 

byla nesmírně blízká osoba, tam jsem měl domov. Nakonec mi umřel v náručí, když měl 

jeden z dalších infarktů. To bylo tak. On že se půjde oholit, byl v televizi zrovna ten 

seriál Byl jednou jeden dům, to říkal, že se nebude koukat. Pak jsem něco zaslechl, tak 

jsem tam běžel. Pak když přijel pan doktor z Mariánek, tak už bylo pozdě.

On byl po obrně. Měl nohu kratší o 3 centimetry, ale nebylo to poznat, to je  ta 

poliomyelitida, nemoc co postihuje míchu. Maminka byla sama vdova, otec padl ve 

válce, ale teď nevím ve který. Byli tři bratři: Jan, Alois a Josef. To znamená, že grund 

dostal nej starší. No a co s mrzáčkem? Tak šel na panáčka, jak se říká, musel na studie. 

Tím pádem odešel, vstoupil do řádu a šel studovat do ciziny. A když se vrátil, tak matka 

už nežila. Bratr byl sedlák na tom Dvorku, to tam do dneška bylo, ještě nedávno. Jeho 

druhej bratr Josef bydlel v Tovačově a dělal autobusovýho řidiče.

JG: Mluvil někdy o zatčení?

VK: On mně sám vyprávěl, že přišlo StB do kláštera, datum nevím, a jeho si vybrali, 

aby je  provázel tím klášterem. A oni teda prošli celej klášter, a dokonce šli do stájí, kde 

byla kupa sena. Jeden estébák se postavil proti němu, druhej se díval z boku a začali do 

toho sena píchat vidlema a čekali, jestli na to nebude nějak reagovat, jestli nezařve, ale 

on věděl, že tam nikdo není, takže byl naprosto klidnej. Pak ten estébák vytáhl pistoli
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a začal do toho sena střílet. Ale on říkal: „Já jsem věděl, že tam nikdo není, takže jsem  

byl klidnej. “

Když ho pustili, dostal amnestii na Stalinovy narozeniny, z Pankráce, tak se sebral 

a první co udělal, že šel do Lorety. No a tam už byli jin í pánové a provázel tam 

průvodce lidi. Přišli k loretánskýmu pokladu a on /průvodce -  pozn. autora/ vykládal, 

jak  ho ti zlotřilí kapucíni chtěli dát Hitlerovi, ale že se to nakonec zachránilo. 

A Konečný, jak  byl čerstvěpropuštěnej, tak mu říká: „Pane, tak to nebylo. Ti kapucíni 

to naopak před Hitlerem zachránili, tu diamantovou monstranci. O tom věděli jenom  

tři: páter provinciál, tesař, co dělal na to tu bednu, a zedník, co to zazdíval, a nikdo 

jinej to nevěděl, a tím se zachránil ten poklad. “ „A ja k  to víte? “ povídá ten průvodce. 

„No já  jsem byl taky kapucín. “ A průvodce lusknul prstama a přišel nějakej pán: „ Tak 

pojďte se mnou. “ A znova šli na Pankrác ten den. A P. Konečný říká: „ No dneska jste 

mě pustili a teď mě chcete zase zavřít? “ A celé to skončilo po několika hodinách, kdy 

řekli: „ Tak příště držte hubu a pro tentokrát jděte. “

JG: Jak žil P. Konečný v Dolním Žandově?

VK: Byl na vesnici, takže pěstoval b'álíky, slepice, husy a tak dále, dokonce asi dva 

roky jsme měli prase. S matkou chodili pracovat k sedlákům a později do JZD, aby nás 

uživili. Všelicos dělal, dokonce chodil na požární hlídky ve vesnici. Většinou k němu 

dali toho největšího komunistu.

Měl na starost tři kostely -  Zandov, Milíkov a Vysokou. Ta Vysoká dopadla nejhůř. 

Přesně ja k  v tom filmu Světlo /Zapomenuté světlo -  pozn. autora/, kde hraje Polívka 

faráře. Ten kostelíček se rozpadal a na opravu milion nebyl, ale na zbourání tři byly. 

Když to začaly bourat, tak zjistili, že je  tam úžasný gotický jádro. Tak do dneška jsou 

tam z něj ruiny, zřícenina kostela. Dokonce je  tam dnes obnovena bohoslužba pro 

Němce. Do Milíkov a se chodilo dopoledne pěšky pět kilometrů tam a zpátky, to s ním 

chodil starší brácha, a odpoledne v neděli na Vysokou pěšky.

JG: Jak s ním vycházeli místní lidé?
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VK: On to byl mladý laskavý pán, moc těch nepřátel neměl. Ale když už měl, tak se 

k nim samozřejmě choval lip ja k  oni k němu.

Občas se stávalo, že ho sebrali bezdůvodně a zavřeli třeba jenom na pár dní a pak ho 

zase pustili. Například sousedovic Anička přišla k nám a říkala, jak  jim  paní učitelka ve 

škole říkala, že nemají do kostela nic dávat, protože si to rozebere pan farář 

s kuchařkou. A oni nemají nic. Když šel nakoupit, tak j i  /učitelku -  pozn. autor/ zastavil: 

„Prosím vás, já  vám nechci mluvit do vyučování, ale tak to není. My máme plánovaný 

sbírky a my musíme odevzdávat a já  si to nemůžu rozdělit s kuchařkou. “ No a pak si šel 

sednout na pár dní do Mariánských Lázní na služebnu.

Byl tam několikrát. On se jim  třeba nelíbil farář z Mariánských Lázní Smelc, kterej se 

kněmu zpovídal. Ten měl zvláštní charisma, potom šel do Dolní Lukavice. To byl 

premonstrát. Taky kvůli němu ho dost trápili. Vůbec mu zpestřovali život, ja k  se dalo. 

Kdy to skončilo, to nevím, asi před smrtí, kdy mu dali pokoj.

Nebo taky jednou jsem přišel domů a tam sedí strejda IV. Konečný -  pozn. autora/ na 

štokrdli, vedle Standa Navrátil, asi dvacetiletej estébák. A tahal ho za ucho. Standa 

Navrátil byl pěknej blbec. „ Tak vy jste nic neslyšel, tak vy ty uši nepotřebujete a já  vám 

je  utrhnu, “ povídá. Ale nevím, nakolik si to pamatuju z vlastního prožitku a nakolik 

z vyprávění. No a teď si představte, když jsem byl pak na pitevně, tak kdo tam neleží, 

Standa Navrátil. Takže tohodle přežil. Tam to bylo komplikovaný, dvakrát byla u nás 

komise. Měli jsme jít  do dětskýho domova, protože jsme byly vychovávaný proti režimu. 

Taky se děly věci, že nám někdo prohodil cihlu oknem, přišla policie a nic nevyšetřila.

Akorát, co si pamatuju v osmašedesátém, když projížděl prezident Svoboda Zandovem, 

tak mu šel zamávat mezi ostatní a já  to vnímal jako událost. Jinak do kostela chodilo tak 

dvacet lidí, takže spíš se s těma lidma setkával při pohřbu a křtech, protože to chtěl 

každej.

JG: Byl v kontaktu s dalšími kapucíny?

VK: On ja k  pocházel z Laškova, tak měl blíž k těm z Třebíče, když měl dovolenou, tak 

tam jel. Jinak měl blízko zejména k Egidu Pytlíčkoví, kterej k nám jezdil. To byl opravdu 

zajímavej člověk. My mu říkali: „Dědeček Pytlíček nosí v pytli lišky. “ On nám vždycky
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nosil bonbony. To byl jeho představenej provinciál, kterej celej život s ním komunikoval 

a měl nad ním takový dohled. Ještě v Sokolově byl páter Bubeník, ten často jezdil k nám.

JG: Říkal Vám něco o vězněm?

VK: Něco sem tam říkal, ale to nebyli lidi, že by to horem dolem cpali, to ne. Spíš když 

se sešli tak jsem jako dítě leccos slyšel. Jak třeba na Mírově posílal koně z okna na 

provázku, vzkazy, a samozřejmě morseovku přes zeď. A taky říkal, že na Pankráci lepil 

sovětský práporky na špejli a když ho dožrali, tak ho nalepil vzhůru nohama. Byl dlouho 

na samovazbě, asi tři měsíce, to říkal, že je  to to nejhorší, co může být, že pak všecko 

ostatní už bylo lepší. Drali peří, lepili ty práporky. To víte, dneska bych to poslouchal 

lip. Ale oni o tom vězení... Nebyly nějak zavilí a nepřátelský. Mluvili taky o těch 

srandách.

Třeba si vyprávěli mezi sebou o tom, že když neměli víno, tak stačilo, když si 

propašovali rozinky, protože to mešní víno musí mít vlastnost, aby to bylo opravdu víno, 

takže ty rozmačkaný rozinky ve vodě mají lepší kanonickou hodnotu, než když jdeš do 

obchodu a koupíš si víno. To dělali za války a zrovna tak i v komunistických 

kriminálech.

JG: Pamatujete si na P. Ondřeje Frgala?

VK: Já jsem byl dítě a chodil jsem asi do sedmý třídy, to si ho nejvíc pamatuju. On 

jezdíval občas k nám. Zaprvé nejdřív dělal na uranu a pak dělal, myslím, na silnicích 

někde na Litoměřicku. Já si ho pamatuju, že jako žáčkovi mi nosil nerosty, sbírky 

nerostů -  vždycky přinesl kamínky. Takže jsme spolu mluvili. Vy víte, co s ním bylo za 

války?

Podle mého názoru byl v Doře v Litoměřicích, v tom podzemí. A on byl ten, protože tam 

se dělali zaměřovači optický přístroje na letadla, kterýho vybrali, aby šel nahoru. 

Zatloukli ho do bedny s vercajkama a on nevěděl, jestli se otevře nebo neotevře, kde 

skončí a tak dále a s tou bednou ho poslali do vagonu a takhle ty plány optických 

zařízení se dostaly navenek ke spojencům. Ale to si ověřte. To jsem slyšel jako kluk
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a nevím, jestli od něj, protože k nám chodilo plno téhle zajímavých lidí. Nebo jestli mi to 

o někom vyprávěl?

Jinak ten Frgal byl taky trošičku lehkomyslnej z pohledu toho, že občas poslal pohled, 

kterej šel hnedka radši do kamen.

JG: Nevíte, proč byl zrovna v těch Litoměřicích?

VK: To nevím, asi nějakou vazbu tam měl, ale zajímalo by mě zaměstnání, buďto dělal 

na silnicích, ale musel dělat předtím v dole, protože mi nosil nerosty.

JG: A P. Frgal k vám jezdil častěji?

VK: No když mohl, tak se zastavil. To víte, tak oni byli hlídaný. Tak to zase tak moc 

nepřeháněli. K  nám chodilo spousta muklů teda.

Textová příloha č. 4 -  Rozhovor s pamětnicí paní Marií Volfovou dne 6. března 2016

Jan Geier (dále jen JG): V jakém vztahu jste byla s panem Konečným?

Paní Volfová (dále jen MV): V lidským dobře. Já jsem tady od šestačtyřicátýho a od 

toho roku chodím tady do kostela. On měl u sebe paní Kuželkovou a kluky, který s ním 

rostli, ten nejmladší se tu narodil. My jsme bydleli v Horním /Horní Žandov -  pozn. 

autora/, tak k nám chodili, když potřebovali obilí nebo něco takovýho. Prostě bylo to 

takový družný. Nebylo to něco takovýho, jakože já  jsem něco a ty nic. Nemůžu si na něj 

stěžovat. Mě oddával s manželem.

JG: Byli tady i lidé, kteří ho nepřijímali? Nemyslím tím státní orgány, ale spíš místní 

lidi...

MV: Taky na něj, ale spíš na paní Kuželkovou a na ty kluky. Ale ty nedala škola. Oni jim  

je  chtěli odebrat do dětskýho domova. To jsem byla ve školním výboru, tak o tom vím. 

Tak jsme se o tom handrkovali. I  když ten předseda náš byl komunista, ale čest mu. A ten 

řekl, nedáme je, ten je  bránil. Ale jelikož ten školskej výbor by nic nesvedl proti té 

sociálce, tak se obrátili na ředitele školy. A ten jim  řekl, že tam má jiný grázly, než kluky



Kuželku. Tak že proč zrovna oni by měli j ít  do domova? Oni se teda učili výborně ve 

škole. Tak jim  řekl, že má jiný sígry, který by tam měli j ít  a nemůže je  tam dát, tak proč 

zrovna tyhle? A oni mu řekli, že kvůli tomu, že bydlí na faře. A on jim odpověděl, ten 

pan ředitel, že někde bydlet musej, a že bydlí na faře, to mu nevadí. A za chvilku se 

stěhoval pryč. Buď kvůli těm lidem ze sociálky, nebo tady z obecního úřadu. Jenom vím, 

že ten ředitel musel odejít. Jinak pan Konečný byl dobrej člověk, já  si nemůžu na něj 

naříkat.

JG: Víte o tom, jak se dostal do Žandova?

MV: Přišli z Frantovejch /Františkovy Lázně -  pozn. autora/ sem, jak  mi říkali, ale že 

byl zavřenej, to nevím, to se nikdy nezmínil. Jen říkal, že byl sem přeloženej 

z Frantovejch. Věděla jsem, že paní Kuželkový zavřeli manžela, že měli ve Frantovejch 

cukrárnu. Říkala, že někde seděla ve Frantovejch na lavičce v parku a plakala. A tam 

na ní narazil /páter Konečný -  pozn. autora/, tak se j í  zeptal, co je  a ona, že nemá kam 

j ít  s těma dětma, že muže zavřeli. Tak j í  řekl, aby šla s ním. Takhle mi to paní Kuželková 

vyprávěla.

JG: Zaregistrovala jste, že za ním jezdili známí bratři?

MV: To vím, to on vždycky říkal, že za ním přijedou spolubratři, ale jména neznám. Ono 

každou chvíli tu u nich někdo byl, ale jména nevím. Paní Kuželková vždycky říkala, že 

strýček má návštěvu.

JG: Byla jste někdy svědkem, jak ho lidé ze Státní bezpečnosti šikanovali?

MV: To vám nepovím přesně, protože on se o tom nezmiňoval. Jen když přišel šedesátej 

osmej rok, tak tady zastavil jednu osobu, co dělala na obecním úřadě. A tý řekl, že teď 

by se to mohlo obrátit proti nim. Jenomže ty lidi už nežijou. Ale jinak se nikomu 

nestranil. To tadyhle nad námi bydleli Heřmanovi a starej pan Heřman byl silnej 

komunista a i tak pouštěl pana Konečnýho k němu do studny na vodu. Takže i takovýhle 

lidi s ním vycházeli. Nikdy jsem neslyšela, že by proti němu někdo něco měl. Spíš proti 

paní Kuželkový a těm klukům.

JG: On se v té době snažil o rehabilitaci...

MV: To říkali, ale my jsme furt mysleli, že se jedná o manžela paní Kuželkový. Ten 

zemřel ve vězení. To kde nevím, jenom vím, že za ním jela  v tom třiapadesátým roce.
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16.2 Obrazové přílohy

Obrazová příloha č. 1 -  P. Josafat (spodní řada, druhý zleva) a P. Ondřej (spodní řada, čtvrtý zprava) v Praze na Hradčanech,
1939-1940 (zdroj: kapucini.sk)

Obrazová příloha č. 2 -  P. Josafat a P. Ondřej v Praze na Hradčanech, 1941 (zdroj:
kapucini.sk)
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Obrazová příloha č. 3 -  P. Konečný na Hradčanech, nedatováno (zdroj: kapucini.sk)

Obrazová příloha č. 4 -  P. Ondřej (spodní řada uprostřed) a P. Honor Mihál (spodní 
řada vlevo), 24. listopadu 1939 (zdroj: kapucini.sk)



Obrazová příloha č. 5 -  P. Ondřej, 1925 (zdoj: Archiv Řádu menších bratří kapucínů)

Obrazová příloha č. 6 -  P. Ondřej během druhé světové války na Hradčanech (zdroj:
Archiv Řádu menších bratří kapucínů)
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Obrazová příloha č. 2 -  P Ondřej po odsouzení, 22. 12. 1949 (zdroj: NA, f. Správa 
Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala)

Obrazová příloha č. 7 -  P Ondřej po odsouzení, 22. 12. 1949 (zdroj: NA, f. Správa 
Sboru nápravné výchovy, Osobní spis O. Frgala)
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Obrazová příloha č. 8 -  P. Ondřej několik dní před smrtí, 1970 (zdroj: Archiv Řádu 
menších bratří kapucínů na Hradčanech)
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Obrazová příloha č. 9 -  Protektorátní občanský průkaz P. Josafata (zdroj: Osobní archiv
Vítězslava Kuželky)
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Obrazová příloha č. 10 -  P. Josafat 5. července 1939 na Hradčanech (zdroj: Osobní
archiv Vítězslava Kuželky)

Obrazová příloha č. 11 -  P. Josafat na hradčanské Lorertě, 1939 (zdroj: Osobní archiv
Vítězslava Kuželky)
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Obrazová příloha č. 12 -  P. Josafat na Zámeckých schodech pod Hradem (1941, foto
Ateliér Lang) (zdroj: Osobní archiv Vítězslava Kuželky)
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Obrazová příloha č. 13 -  Poznámky P. Josafata z politického školení z února 1953 v 
Praze (zdroj: Osobní archiv Vítězslava Kuželky)
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Obrazová příloha č. 14 -  P. Josafat po roce 1953 (zdroj: Osobní archiv Vítězslava
Kuželky)

Obrazová příloha č. 15 -  P. Josafat v Dolním, nedatováno (zdroj: osobní archiv
Vítězslava Kuželky)
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Obrazová příloha č. 16 -  P. Josafat na dovolené v rodném Laškově v roce 1963 (vlevo) 
spolu s P. Aegidem Pytlíčkem a farářem Jemelkou z Laškova (zdroj: Vítězslava

Kuželky)

Obrazová příloha č. 17 -  P. Josafat při pohřbu v Dolním Žandově, 1969 (zdroj: osobní
archiv Marie Volfové)
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Obrazová příloha č. 18 -  P. Josafat při pohřbu v Dolním Žandově, 1969 (zdroj: osobní
archiv Marie Volfové)

Obrazová příloha č. 19 -  Hrob P. Josafata Konečného na hřbitově v Mariánských
Lázních, únor 2016 (zdroj: autor)
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