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I. ÚVOD

Komunistický režim v Československu považoval náboženství za svého úhlavního
ideologického a církve za politického protivníka. Proto s nimi vedl prakticky od počátku až do
svého konce boj všemi myslitelnými
téměř

prostředky.

Už to samo o

sobě

dává badateli záruku, že

kterékoliv téma z této oblasti může přinést zajímavá odhalení.

Ve své práci jsem si jako oblast svého zájmu vymezil region, který nazývám Trutnovsko a
jenž se kryje s politickým okresem Trutnov v hranicích z let 1949-1960.

Někdy

bývá

nazýván jako "malý" okres Trutnov, aby se odlišil od "velkého" okresu Trutnov z doby po
roce 1960, kdy k němu byl

připojeny

sousední okresy

Dvůr

Králové nad Labem a Vrchlabí

(včetně několika obcí z okresů Broumov, Nová Paka a Náchod). Časově jsem práci omezil na

období 1948-1960,

pochopitelně

s občasnými

nepotřebuje komentáře, neboť právě

prosazovat

politika

KSČ,

která

přesahy

na

obě

strany. Dolní mezník

roku 1948 se nejen v církevní oblasti
přervala

zcela

kontinuitu

zřejmě

začala plně

v dosavadním

vývoji

Československa. Horní mezník jsem zvolil jednak s ohledem na již zmíněnou územní

reformu, kdy vlastně dosavadní okres zanikl a na jeho místě vznikl útvar mnohem rozsáhlejší.
Dalším,

poněkud prozaičtějším důvodem

je pak stav archivního materiálu.

Proč

se z agendy

okresního církevního tajemníka, která byla mým primárním pramenem, z období po roce
1960 dochovalo pouhé torzo,

můžeme

snad

vysvětlit

úpadkem spisové služby Okresního

národního výboru, který byl provázen divokými skartacemi a také neschopností okresního
archivu
ničení

přejímat kvůli

prostorové situaci

větší

celky materiálu. Nelze

agendy posledními církevními tajemníky.

Obsahově

jsem se

vyloučit

ani úmyslné

zaměřil

na církevní

politiku KSČ a státu, jak se projevovala právě na území okresu Trutnov. Pojmy "KSČ" a
"stát" zde používám jako rovnocenné, neboť stát byl po roce 1948 jen nástrojem v rukou KSČ
a je tedy

víceméně

jedno, zda považujeme církevní politiku za plod státních institucí

či

představitelů KSČ. Snažil jsem se ve své práci zaměřit na všechny církve, působící na území

okresu, avšak nelze

přehlédnout,

především římskokatolické

že

téměř

nepřítele.

Proto jí

věnovali

nejvíce pozornosti a z toho

o ní najdeme i nejvíce informací v archivních pramenech.

Tato práce si klade za cíl
Trutnovsku
účel,

věnována

církvi. Je to dáno jednak tím, že byla nejpočetnější, jednak tím, že

ji komunisté považovali za největšího
důvodu

ve všech kapitolách je hlavní pozornost

nějaká

zodpovědět několik

otázek.

Předně,

zda měla církevní politika na

specifika, která by ji odlišovala od politiky celostátní, a zda splnila

který jí komunistické vedení stanovilo. Dále se budeme zabývat tím, jaké

tato politika měla a jaké obtíže naopak musela překonávat. V neposlední
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řadě

svůj

předpoklady

si všimneme i

role jednotlivých církví, zda se bránily nebo

aktivně

spolupracovaly nebo byly spíše pasivní a

jaké měly vůbec možnosti obrany.
A jak budeme postupovat

konkrétně?

Po nezbytném seznámení s všeobecným vývojem

církevní politiky po roce 1948 se přeneseme na Trutnovsko, kde si nastíníme výchozí situaci,
jaká zde panovala

před

přejdeme

rokem 1948. Poté již

k vlastnímu

uskutečňování

církevní

politiky v podmínkách okresu Trutnov. V dalších kapitolách se seznámíme s tím, jak se tato
politika projevovala v životě
rovněž členů

části

těch,

na

něž

zaměřena především

byla

- duchovních,

řeholnic

a

lidové strany, jejíž osudy jsou nerozlučně spjaty s katolickou církví. V závěrečné

za pomoci statistické metody budeme zkoumat míru

úspěšnosti

této politiky mezi

širokými vrstvami obyvatel.

II. PRAMENY A LITERATURA
Ačkoliv

dosud neexistuje žádná syntéza, shrnující církevní

dějiny

v českých zemích po

roce 1948, můžeme se dnes již opřít o nemalý počet publikovaných i nepublikovaných studií,
které se zabývají různými aspekty církevních dějin jmenovaného období. Po průkopnické stati
Jaroslavy Radouchové z roku 1969 si musela oficiální

československá

historiografie

počkat

na další podobné práce více než dvacet let. I Tehdy začaly vycházet starší práce Karla
Kaplana, které byly do té doby publikovány pouze v exilu. Jednalo se zejména o publikaci
Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, která mapuje tzv. zakladatelské období
režimu, ale církevní problematice se Karel Kaplan věnuje i v řadě jiných prací? Dalším
autorem, jehož nelze v této souvislosti pominout, je Jaroslav Cuhra, autor několika monografií
a řady článků. 3 Jeho zásluhou vyšlo rovněž tématicky zaměřené číslo sborníku Soudobé
dějiny

č.

2-3, 2001, které se

věnuje

právě

církevní problematice v poúnorovém

Československu. Za kronikáře katolické církve se označuje Václav Vaško, autor dvoudílné

publikace

Neumlčená.

V

současné době připravuje

k vydání

dějiny

katolické církve po roce

1945, jehož první díl vyšel v roce 2004 pod názvem Dům na skále. 4 Společným rysem těchto
prací je, že až na výjimky se

1

'

soustřeďují

na

dějiny

v

katolické církve. Ke studiu církevních

RADOUCHOVA, Jaroslava: Ceskoslovenský stát a katolická církev po únoru 1948. In: Revue dějin
socialismu, č. 1, 1969.
2 KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Brno 1993; týž: Těžká cesta. Spor
Československa s Vatikánem 1963-1973. Brno 2001; rovněž některé kapitoly v publikacích Kronika
komunistického Československa. Doba tání 1953-1956. Brno 2005 (dále jen Kronika komunistického
Československa) a Kořeny československé reformy 1968 III - IV. Brno 2002.
3 Např. CUHRA, Jaroslav: Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-1972. Praha 1999; týž: Československo
Vatikánská jednání 1968-1989. Praha 2001.
4 VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kronika katolické církve po druhé světové válce. 1. - 2. díl. Praha 1990; týž:
Dům na skále 1. Církev zkoušená. 1945-začátek 1950. Kostelní Vydří 2004.
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dějin

autorů, například

lze použít i kvalitní práce slovenských

Norberta

Kmeťa,

Jana Peška,

Michala Barnovského a dalších. 5
Kromě těchto všeobecně zaměřených
regionálně

prací existuje

pochopitelně řada

vymezených studií. Autorem, jenž se systematicky

či

tématicky

zaměřuje především

na

perzekuci řeholních řádů, je Vojtěch Vlček. Adolf Rázek, pracovník Úřadu vyšetřování a
dokumentace zločinů komunizmu, se
Státní

bezpečnosti

věnuje

Různé

v církevní politice.

pokouší mapovat tématické sborníky

zejména mechanismu církevních procesů a úloze
dějin

stránky novodobých církevních

brněnského

se

nakladatelství Centrum pro studium

demokracie a kultury.6 I mezi těmito pracemi dominuje zájem o katolickou církev, studie
k ostatním církvím jsou mnohem vzácnější. 7 Regionálně zaměřené práce najdeme především
v podobě nepublikovaných a tudíž
nebo jako

součást nejrůznějších

obtížně

dostupných diplomových a

místních periodik či

sborníků.

Jen

bakalářských

výjimečně

prací

je taková práce

publikována jako samostatná monografie. 8 Opomenout samozřejmě nelze memoárovou
literaturu, do níž bychom mohli

zařadit

i knihy

rozhovorů,

které v současné

době

vydává

Karmelitánské nakladatelství. Zajímavým počinem je několikasvazková publikace Kamínky,
která zachycuje krátké vzpomínky věřících na období komunismu. lo
9

Pokud chceme hodnotit stav bádání k nejnovějším církevním dějinám Trutnovska,
konstatovat, že v literatuře tomuto tématu nebyla dosud

věnována

můžeme

prakticky žádná pozornost.

Je to dáno tím, že k tomuto období vzniklo zatím jen minimum regionálních prací. Jednou
z výjimek je práce Václava Fojta, v níž

kromě

všeobecného vývoje Trutnovska v letech 1948-

1960 najdeme i zmínku o církevní situaci. Fojt se zde v několika odstavcích stručně

zmiňuje

o

tzv. Katolické akci a Mírovém hnutí katolického duchovenstva. 11
Je tedy

nasnadě,

že badatel je v této situaci odkázán

prameny. Z prvně jmenovaných jde

například

téměř výlučně

na

tištěné

a archivní

o noviny okresního formátu Jednota, jenž

v letech 1945-1948 vydávala Národní fronta v Trutnově,

či

deník královéhradeckého KV

5 KMEt Norbert: Postavenie církví na Slovensku 1948-1951. Veda 2000; PEŠEK, Jan - BARNOVSKÝ,
Michal: Štátna moc a církvi na Slovensku 1948-1953. Bratislava 1997; tíž: Pod kuratelou mocí. Církvi na
Slovensku v rokoch 1953-1970. Bratislava 1999.
6 Stát a církev v roce 1950. Brno 2000; Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty
přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. Brno 2000.
7 Jednou z takových výjimek, které se věnují nekatolickým církvím, je DINUŠ, Peter: Českobratrská církev
evangelická v agenturním rozpracování StB. Praha 2004.
8 KONEČNÝ, Stanislav: "Vzbouření a veřejné násilí" v Poličce 23. září 1949 aneb jak poličští bránili děkana
Jaroslava Daňka. Svitavy 2005.
9 Například VLČEK, Vojtěch: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky
pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989. Kostelní Vydří 2006.
10 KAMÍNKY. Drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o
svobodu a blaho vlasti 1. - 5. Hradec Králové 2000-2005.
II FOJT, Václav: ONV Trutnova politický vývoj na okrese (diplomová práce). Hradec Králové 2000, s. 33-34.
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KSČ Pochodeň. Stěžejním zdrojem informací jsou ovšem archivní prameny, uložené

ve Státním okresním archivu (SOkA) v

Trutnově,

Státním oblastním archivu (SOA) v

Zámrsku a Archivu ministerstva vnitra ČR (AMV) v Praze. Z nich je třeba na prvním místě
uvést agendu okresního církevního tajemníka v Trutnově, uloženou ve fondu Okresní národní
výbor (ONV) Trutnov. Velmi

dobře je

Z těchto let máme k dispozici

například téměř

tajemníkem svému

nadřízenému

tato agenda zachována především z období 1949-1954.
kompletní

situační

zprávy, zasílané církevním

na Krajském národním výboru (KNV) v Hradci Králové,

dále statistické výkazy, osobní složky duchovních, zprávy o
poloviny padesátých let je stav dochování této agendy

řeholnicích

nepoměrně

a

podobně.

horší a od roku 1960 už

jsou k dispozici jen torza. K období bezprostředně po únoru 1948, kdy ještě neexistoval
církevního tajemníka, nalezneme

řadu

Od

úřad

informací ve fondu Okresní výbor Národní fronty

Trutnov. V témže fondu byly nalezeny důležité informace k Československé straně lidové.
Naopak jen velmi málo

údajů

o církevní politice se

podařilo vytěžit

z fondu Okresní výbor

KSČ (OV KSČ) v Trutnově. Pro srovnání se situací v jiných okresech posloužily písemnosti

z fondu KNV Hradec Králové, uloženého v SOA Zámrsk. Výslechové protokoly StB, uložené
v AMV ČR, umožnily zmapovat život a perzekuci řady duchovních a funkcionářů
Československé strany lidové (ČSL). Základní nacionále katolických duchovních poskytla

kartotéka královéhradecké konzistoře.
Za jakýsi protipól k úředním písemnostem měly představovat rozhovory s pamětníky, které
by poskytly pohled "z druhé strany". Z plánovaných
důvodů uskutečnil

1968, ale

osobně

rozhovorů

jen jeden. Jedná se o P. Jana Rybáře SJ, který
znal

řadu

duchovních Trutnovska,

kteří

jsem, bohužel, z časových
působil

v Trutnově po roce

zde žili v období, kterým se tato

práce zabývá. Tento rozhovor sice nepřinesl žádné zásadní informace, které by nebylo možné
získat z archivních pramenů,

nicméně

je obohatilo zajímavé detaily.

III. STÁT A CÍRKEV V ČESKOSLOVENSKU PO ÚNORU 1948

V dějinách
provázen

českého

nějakou

státu snad není období, kdy by jeho vztah k církvi

komplikací: od

sporů

velkomoravských a

českých

či

církvím nebyl

knížat s biskupy,

přes

husitské války, Bílou horu, josefinismus, první republiku až po dnešní dny. Ve druhé polovině
19. století se v tomto vztahu objevil ještě

třetí hráč

-

český

nacionalismus.

nebyl rozpor mezi národními a církevními zájmy nijak patrný.
českých

zemí se považovala za dobré katolíky a

hnutí. Avšak po

zmíněném

roce se

řada kněží

představitelé českého

distancují. Vyzdvihuje se husitská éra a zatracuje
8

Vždyť

Ještě

v roce 1848

drtivá většina obyvatel

se angažovala ve vlasteneckém

národního hnutí od církve stále více

pobělohorská

násilná rekatolizace. Je

kritizováno

sepětí "oltáře

a

trůnu", vyjádřené

v

době

bachovského absolutismu

uzavřením

konkordátu s Římem. I když byl konkordát v roce 1870 zrušen a podpora státu katolické
církvi se stávala čím dál více formální, roztržce se už nepodařilo zabránit a na scéně se objevil
nový fenomén -

český

antiklerikalismus. Jako

svůj

program jej od počátku přijala mladočeská

strana a pochopitelně i strany socialistické. Protikatolická rétorika se ozývala v
Nerudy i v projevech

bratří Grégrů.

Antiklerikalismus

časem

článcích

v některých kruzích

Jana

přerostl

v odmítání náboženství vůbec. 12 Podobný vývoj byl v té době běžný v celé západní i střední
Evropě.

Zajímavé ovšem je, že v českých podmínkách se

"modernistů",

jak byly tyto proudy nazývány, obracel

kdežto nekatolické církve byly obvykle podobných
považovány dokonce za spojence vůči klerikalismu.

hněv "pokrokářů"

téměř výhradně vůči
výpadů ušetřeny

Občas

známá antináboženská organizace Volná myšlenka, která
náboženství organizované

ostře

přelomu

"antiklerikálů",

katolické církvi,

a v mnoha kruzích

s nimi spolupracovala paradoxně i
přitom

odmítala. Vzájemné spory

nabraly na obrátkách zejména na

,

náboženství a

"pokrokářů"

19. a 20. století a

přenesly

především

a katolické církve

se i do

nově

vzniklé

Československé republiky, kdy byla všudypřítomná antipatie vůči katolické církvi umocněna

její údajnou podporou monarchie v době první

světové

války. Katolická církev, zbavená státní

opory a zmítaná vnitřní krizí, jež vyvrcholila vznikem Církve
chvíle. Nastala paradoxní situace, kdy se sice

československé,

většina

prožívala těžké

formálně

obyvatel

hlásila

k římskokatolickému vyznání, ale v médiích, v parlamentu, ve státních orgánech, ve školách a
ve veřejném mínění byla tato církev po dlouhou dobu v postavení outsidera. Jen díky
na katolické Slovensko, šikovnému manévrování
nebyla církev postižena

ještě

lidovců

a národnostním

více. Následující léta se jí však

podařilo

ohledům

problémům

státu

zkonsolidovat síly,

nabýt ztraceného sebevědomí a vychovat uznávané osobnosti. 13
Během německé

vězněni,

okupace se církve staly

fary a kláštery sloužily jako úkryty

válce

těšily

klidné

časy.

mezi

veřejností

Jen nemnozí si

vysoké morální

terčem

před

pronásledováním. Díky tomu se církve po

autoritě

zřejmě uvědomovali,

pronásledování, mnozí duchovní byli

a zdálo se, že jim nastávají

co mohou církve v budoucnu

konečně

očekávat

od

12 V prostředí bezvěreckých organizací, zejména ve Volné myšlence, vzniklo mnoho návrhů, jak omezit vliv
církví ve společnosti: odstranit výuku náboženství ze škol, zavést povinné občanské sňatky, propagovat pohřeb
žehem, nahrazovat církevní obřady a slavnosti "občanskými". S výjimkou církevní rozluky byly mnohé z těchto
návrhů později realizovány tvůrci církevní politiky v padesátých letech 20. století.
13 K vývoji vztahů státu a české společnosti k církvím před rokem 1914 viz např. HOJDA, Z. - PRAHL, R.
(edd.): Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha 2003; MAREK, Pavel: Český
katolicismus 1890-1914, Olomouc 2003; PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura 1848-1918. Praha 1998.
K náboženské situaci v první republice souhrnně KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře první republiky (19181938). Díl 1. Praha 2003, s. 315-325; KLIMEK, Antonm: Velké dějiny Zemí koruny české XIII. (1918-1929),
Praha-Litomyšl 2000, s. 150-161.
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nejsilnější

politické strany, jejímž vyznáním je ateistický marxismus. Náboženství bylo pro

komunistické strany odjakživa "opiem lidstva", které je

určeno

vnějškové

náboženství tolerovaly, bylo to zpravidla jen

a

k zániku. Pokud snad

přechodné

divadlo,

někdy

zapříčiněné

pragmatickými důvody. Tak tomu bylo i v Československu po roce 1945, kdy by přílišné
zdůrazňování ateismu mohlo KSČ připravit o členy a voliče. Vždyť z 12 milionů obyvatel se

naprostá většina hlásila k některé z církví a jen 766 000, tj. 6,5 % se považovalo za

bezvěrce.

Dokonce v samotné KSČ bylo asi 75 % členů věřících. Vedení KSČ proto tlumilo zápal
některých

- zpravidla

předválečných

- proti církevně

naladěných členů.

Navzdory tomu však

některá proticírkevní opatření KSČ provedla, jako např. zestátnění škol na Slovensku nebo

' , , Clr
'kevmc
'h pozernk°u. 14
zablranl
Převzetí moci komunisty v únoru 1948 zcela změnilo dosavadní situaci. KSČ nejprve

zpacifikovala ostatní politické strany, v nichž
výborů

provedla

společenských

čistky

ve všech

důležitých

převzali

moc její

přívrženci.

státních institucích,

znárodněných

organizacích. Když takto ovládla rozhodující pozice,

si dosud uchovalo

určitou

nezávislost a

představovalo

Pomocí

začala

tudíž pro režim

akčních

závodech i

likvidovat vše, co

nebezpečí:

jednalo se

především o živnostníky, soukromé zemědělce a - církve. Vedení KSČ si uvědomovalo silný

vliv, které církve

měly,

a

vědělo,

že pro

něho

bude

prospěšnější,

pokud je

přesvědčí

ke

spolupráci. Proto svou rádoby vstřícnou tvář KSČ zachovávala i po únoru 1948. Stále ještě
neměla

vše

prozrazují

pevně

některé

ve svých rukou a podpora církví by jí přišla vhod.
dokumenty. Za všechny jmenujme návrh na

schválený 30. srpna 1948. Dokument

doporučoval

řešení

Skutečné záměry

však

náboženských otázek,

využít náboženství nejprve jako spojence

režimu, ovšem postupně náboženství jako "protivěděcký" způsob myšlení překonat. 15
Přístup
tradiční

jednotlivých církví k novému režimu se velmi lišiL Zásadní roli v tom hrála

rivalita mezi katolickou církví a církvemi ostatními, což bránilo

společnému

a

účinnému postupu. KSČ toho dovedla patřičně využít a zvláště zpočátku s úspěchem

14 Církevní politikou KSČ po roce 1948 se systematicky zabývají zejména práce Jaroslava Cuhry, Karla
Kaplana, Vojtěcha Vlčka a Václava Vaško. Viz např. CUHRA, Jaroslav: Církevní politika KSČ a státu v letech
1969-1972. Praha 1999; týž: KSČ, stát a římskokatolická církev (1948-1989). In: Soudobé dějiny, č. 2-3,2001
(dále jen KSČ, stát a římskokatolická církev); KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 19481953, Praha 1993 (dále jen Stát a církev); týž: Státní církevní politika 1948-1950. In: Stát a církev v roce 1950,
Brno 2000; VAŠKO, Václav: Neumlčená. Kroníka katolické církve v Československu po druhé světové válce. 1.
díl. Praha 1990 (dále jen Neumlčená I); týž: Neumlčená. Kronika katolické církve v Československu po druhé
světové válce. 2. díl. Praha 1990 (dále jen Neumlčená II); týž: Dům na skále 1. Církev zkoušená. 1945-začátek
1950. Kostelní Vydří 2004; VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem.
1948-1964. Olomouc 2003
15 Podle návrhu měla nejprve propaganda rozšířit přesvědčení, že vztah režimu k náboženství je kladný. Zároveň
měl být vyvolán rozkol v katolické církvi mezi Vatikánem a biskupy na jedné straně a kněžími a věřícími na
straně druhé a vytvořit tak národní církev, nezávislou na papeži. Ke konečné likvidaci náboženství měly
napomoci povinné občanské sňatky, marxistická výchova ve školách a povinná církevní daň.
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vyvolávala u nekatolických církví

představu,

že její

opatření

jsou

namířena

pouze proti

katoHkům. 16 Katolická církev byla pro KSČ od počátku nepřítelem číslo jedna. Byla totiž
nejpočetnější, měla
počátku

dávala ústy svých

nepřátelský
počínaje

světě,

své centrum v západním
představených

i

řady

a duchovní od

biskupů

a papeže a

největší

řeholníky

a soudními procesy s duchovními,

poměrně dobře

duchovních a

postoj k režimu. Proto byla vystavena

nátlaku se komunisté snažili církev rozbít také
věřící

byla

zevnitř.

i

organizovaná a od

věřících otevřeně

najevo

svůj

perzekuci, útoky v médiích

věřícími konče.

Mimo

vnějšího

Spoléhali na to, že se podaří odtrhnout

vytvořit postupně

"národní církev", tzn. církev

navenek podobnou katolické, avšak nezávislou "na Římu". Tento záměr nevyšel. Církev se
sice

podařilo

největší

do

značné

míry

podřídit

státu, našli se i ochotní spolupracovníci, avšak ani ti

kolaboranti včetně ministra Plojhara, kteří se otevřeně postavili proti autoritě biskupů,

se neodvážili zpochybnit autoritu papeže a pokusit se o církevní rozkol. Jak napsal Jaroslav
Cuhra, "tento rozpor - neposlušnost
vyznávání úcty papeži -

vůči

církevním

nadřízeným

byl jedním z pozoruhodných

rysů

a

pokynům

českého

zároveň

a

katolického

kolaborantství." 17
Ačkoliv

nekatolické církve

politikou, ve
nejvěrnější

skutečnosti

se

oficiálně vyjadřovaly

uvnitř

spojenec se jevila druhá

novému režimu podporu a souhlas s jeho

církví odehrával boj o postoj k církevní politice. Jako
největší

církev v zemi - Církev

československá,

v jejímž

vedení byla již od roku 1945 silná prokomunistická skupinaY Řada jejích příslušníků
působila

v

důležitých

funkcích na církevním

oddělení

Národní fronty a

později

na Státním

úřadě církevním. 19 Přestože to přinášelo církvi nemalé výhody ze strany státu, nesetkávala se

politika

vedení

církve

s jednoznačnou

podporou

duchovních

a

věřících?O

Další

privilegovanou -leč početně nepříliš významnou - denominací byla církev pravoslavná. Také
v Českobratrské církvi evangelické se vytvořila skupina s kladným vztahem k režimu kolem
časopisu Křesťanská

revue a J. L. Hromádky, která se ale dlouho nemohla v církvi

prosadit. Povedlo se jí to až v březnu 1951.

Přesto

plně

nebyla nikdy církev spolehlivým partnerem

16 Mezi církvemi rozlišoval také již zmiňovaný dokument z 30. srpna 1948, která za nepřítele socialismu
prohlašovala římskokatolickou církev a ekumenické hnutí, reprezentované Světovým svazem církví v Ženevě,
do něhož je zapojena většina evangelických církví v Československu. K režimu se naopak staví kladně Církev
československá, církev pravoslavná a unitáři. Tento obraz církví se v očích KSČ příliš nezměnilo ani po deseti
letech, což dokládá např. dopis ÚV KSČ krajským výborům z 3.lO.1958. Negativně se hovoří opět o katolické
církvi i o církvích protestantských, naopak příznivá je podle dopisu situace v Církvi československé.
17 CUHRA, J.: KSČ, stát a římskokatolická církev, s. 273.
18 Jedná se o dnešní Církev československou husitskou.
19 V roce 1955 bylo ze 120 duchovních-komunistů 36 z CČS, 30 z pravoslavné církve, 24 z ČCE a 7
z římskokatolické církve. (KAPLAN, K. Kronika komunistického Československa, s. 624)
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režimu a Hromádkova linie
zaměřené

když ne protikomunisticky, tak
zaměřit

politiky a

se

výhradně

řada dělníků

a

komunistů,

alespoň neutrálně,

jako církev

menších církví a sekt. Církev

směry

ztrácela podporu. V církvi se prosazovaly

které se snažily distancovat se od
Později

na duchovní záležitosti.

stejně nebezpečnou

dokonce za
některých

časem opět

římskokatolická.

adventistů

byla církev považována

Problémy nastaly také u

sedmého dne,

přestože

mezi

členy

byla

odmítla upustit od své zásady nepracovat v sobotu, což nakonec

vedlo k zákazu církve v roce 1952. Činnost adventistů byla povolena až v roce 1956. Podobný
zákaz visel i nad církví

baptistů.

Svědkové

Zákazu se nevyhnuly náboženské organizace

Jehovovi a Armáda spásy, jež měly své ústředí na Západě. 2l
Nutno ovšem dodat, že postupem
stíraly a napovrch vystupoval stále
v níž

nemělo

1968 zhruba
řečeno,

času

se rozdíly v přístupu státu kjednotlivým církvím

výrazněji skutečný záměr

náboženství ani církve své místo. Církevní politika státu prošla v letech 1948třemi

režim

základními etapami. První etapa trvala pouze do jara 1949. Jak již bylo

zpočátku potřeboval

podporu nebo

nekomunistických stran, státních institucí a
bezprostředně

po

něm zůstaly

alespoň

neutralitu církví. Po ovládnutí

společenských

organizací v únoru 1948 a

církve v podstatě jedinou silou, která by mohla

zkomplikovat novému režimu situaci. Jejich vliv na obyvatelstvo považovali
funkcionáři

společnosti,

moci - ateizace

stále za

nebezpečně

významně

komunističtí

velký. Proto volili nejprve cestu dohody. Zatímco od

nekatolických církví se vyslovení podpory

dočkali,

s katolickou církví je

čekala

dlouhá a

složitá jednání. Jednáním byla pověřena nejprve církevní komise Ústředního akčního výboru
Národní fronty, později církevní komise ÚV KSČ, obě vedené ministrem Čepičkou.
Komunisté na církvi vyžadovali
působit

především

a odvolání proti církevních

loajalitu k režimu, církve zase možnost

opatření.

svobodně

Jejich stanoviska se však nijak nesbližovala,

naopak představitelé KSČ s tím, jak upevňovali své pozice ve státě, ztráceli motivaci
k jednání a stupňovali své požadavky. Žádali například církevní tresty pro duchovní, kteří byli
potrestáni státními institucemi za politické
duchovních,

kteří aktivně

přečiny,

a naopak odvolání suspenze u

s režimem spolupracovali. Také na

pochybnosti o smysluplnosti dalších

rozhovorů, zvláště

straně biskupů

se

těch

zvětšovaly

když reprezentanti režimu zvyšovali

nejen své požadavky, ale také zásahy proti církvi. Jednání

ukončila

aféra v březnu 1949, kdy

bylo na biskupské konferenci ve Starém Smokovci odhaleno odposlouchávací zařízení. 22
20 Politika vedení církve se dostávala stále hlouběji do rozporu nejen s míněním členů církve, ale také s jejich
zájmy. Tento rozpor se plně projevil při likvidaci drobných živnostníků, z jejichž řad pocházela značná část

členů CČS.
21
22

KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 122-125.
Tamtéž s. 23-72.
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Komunisté využili situace k ukončení jednání a
církví.

Začala

přešli

k otevřené konfrontaci s katolickou

druhá etapa, trvající přibližně do roku 1952, která byla charakteristická snahou

o mocenské ovládnutí církví. Nejprve se v katolické církvi pokusili založit kolaborantskou
organizaci nazvanou Katolická akce (KA), která se
jako taková

uzavřít

spolupracovníkům

dohodu se

státem.

měla

prohlásit za reprezentanta církve a
biskupů,

Díky protiakci

KA exkomunikací, však tato iniciativa ztroskotala.

kteří

Vítězství

pohrozili

církve však

bylo pouze přechodné, neboť KSČ již měla připravena drastická opatření, která církev zcela
srazila na kolena. Avšak nyní již nešlo jen o katolickou církev, ale o frontální útok proti
veškerým církvím. V říjnu byly schváleny tzv. církevní zákony

č.

217 a 218, které

zřizovaly

Státní úřad pro věci církevní (SÚC) a řešily hospodářské zabezpečení církví. Církve se tak
dostaly pod dvojí kontrolu - administrativní a ekonomickou. První

spočívala

ve vybudování

speciálního státního aparátu, tvořený SÚC a církevními odděleními krajských a okresních
národních výborů, které vedli tzv. církevní tajemníci. 23 Pracovníci těchto úřadů dohlíželi na
činnost

církví a

především

kteří

duchovních,

se stali

vlastně zaměstnanci

státu a mohli být

kdykoliv ze své funkce odvoláni. Odebírání tzv. státního souhlasu se stalo jedním
z nejvýznamnějších

prostředků

v katolické církvi ještě tzv.

k ovládání církví. Tento administrativní aparát

zmocněnci,

dohlížející na chod biskupských

doplňovali

konzistoří.

Mnohem

menší, přesto ne zcela zanedbatelný význam měla kolaborantská organizace s názvem Mírový
výbor katolického duchovenstva,

vytvořená počátkem

padesátých let. Naopak

neúspěšný

zůstal pokus ovlivňovat věřící prostřednictvím Československé strany lidové (ČSL), jejíž
členská
začal

základna se

téměř

rozpadla. Tím, že stát zbavil církve jejich materiální základny a

je financovat ze státního

rozpočtu,

viditelné kontroly existovaly i skryté
především

Státní

bezpečnost

mohl je nyní ovládat také ekonomicky.

způsoby,

se svou sítí

jak

donašečů

uplatňovat

Kromě

této

církevní politiku. Byla to

a také krajské, okresní i místní organizace

KSČ. Při ÚV KSČ působila tzv. církevní šestka, v krajích a okresech zase trojky. Drastická

proti církevní
učilišť

opatření

vyvrcholila v roce 1950:

i fakult, zrušení

likvidace mužských

řeckokatolické

řádů,

zavření většiny

církve a její násilné

zásahy proti ženským

řeholím,

katolických teologických
sloučení

s pravoslavnými,

monstrprocesy s církevními

představiteli, odnětí

matrik církvím, omezení církevních akcí mimo kostely a modlitebny,

zavedení povinných

občanských sňatků

atd. Jakousi

tečkou

za tímto kolem zápasu mezi

23 SÚC, který měl postavení na úrovni ministerstva a v jehož čele stál Gottwaldův zeť Alexej Čepička, dokládá,
jakou důležitost KSČ církevní politice přikládala.
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církvemi a státem bylo složení slibu
1951.

věrnosti některými

ordináři

katolickými

na

jaře

roku

24

V roce 1952 byly církve již zcela pod kontrolou režimu, avšak

očekávaný

odliv

věřících

dosud nenastal. V samotné KSČ se za bezvěrce považovalo pouhých 17,7 % členů, kdežto ke
katolické církvi se jich hlásilo 64,5 %. V polovině roku proto vedení KSČ přistoupilo ke
změně

politiky. Nový kurz, jehož cílem bylo vybudování ateistické

společnosti, veřejně

zahájil projev ministra informací Václava Kopeckého na ustavujícím sjezdu Československé
společnosti

pro

šíření

politických a vědeckých poznatků v červnu 1952. Zatímco

dříve

vedení

KSČ hromadné výstupy straníků z církví spíše omezovalo, neboť se jim jako "pátá kolona"

hodili, nyní byla zdůrazňována neslučitelnost marxismu s vírou. Nátlak na výstup z církve byl
vykonáván kromě členů KSČ také na učitele a příslušníky bezpečnostních sil. Omezena byla
běžná součást

výuka náboženství, dosud
žádat, což bylo provázeno
po

otevřené

zdiskreditována
společnosti.

dětem

dříve

vyučování. Rodiče

komplikacemi, od

rodičům.

se

opožděné

"osvětové" přednášky
Děda

vyhlašovaná snaha zapojit církve a

distribuce
vyučování

a divadelní

až

byly plné

představení.

Definitivně

Mráz.

věřící

přihlášek

Do

tak byla

do budování socialistické

25

stavěla

všechny církve na jednu lod' a

k otupování jejich vzájemných, historií zasetých antipatií,

korekturami až do roku 1968 a v období normalizace
1956

museli o výuku písemně

Média i školní

Ježíškovi vytáhl i ruský

Tato politika, která stále více
přispívala

i

výpadů, pořádaly

tradičnímu

boje proti

nejrůznějšími

vyhrožování

protináboženských

školního

způsobila

sice

zákazu ženských

opět

ateistická propaganda

přetrvala

tak

s malými

ožila. Krize režimu v letech 1953-

dočasné zmírnění některých opatření (například

řeholí),

paradoxně

nedošlo k plánovanému

což vyvolalo zvýšení aktivit církve, avšak církevní dohled ani

přerušeny

Nová ústava z roku 1960 sice

nebyly. Už v letech 1957 a 1958 se

formálně zaručuje

prohlašuje, že veškerá kultura, výchova a

je vedena v duchu marxismu-leninismu.

Státní bezpečnost varuje před údajnou aktivizací církví a na

KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 73-162.
Tamtéž s. 163-18l.
26 CUHRA, 1.: KSČ, stát a římskokatolická církev, s. 276-178.
24

25
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vrací tvrdý kurz.

svobodu vyznání, na druhou stranu však

vzdělání

let vyrábí řadu procesů proti duchovním i laikům?6

opět

přelomu

padesátých a šedesátých

IV. REALIZACE CÍRKEVNÍ POLITIKY NA TRUTNOVSKU PO ROCE 1948

IV.l Situace před rokem 1948
Trutnovsko - tedy trutnovský politický okres v podobě
dvěma nestejně

před

především národnostně,

velkými celky, které se odlišovaly

tvořeno

rokem 1960 - bylo

ale také

nábožensky. Menším z nich byl soudní okres Úpice, jehož 11 obcí a město Úpici obývalo
v roce 1930 téměř 17 000 obyvatel. Počet Čechů (resp. Čechoslováků) dosahoval podle obou
sčítání

prvorepublikových
následovně:

(35 %)

lidu 97%. Náboženská situace vypadala podle stejných

v roce 1921 zde žilo 49 %

příslušníků

Církve

římských katolíků

československé,

necelá 2 %

(v roce 1930 02 %

evangelíků

sčítání

méně),

36 %

a 13 % (17 %) osob bez

vyznání. 27 Po krizi dvacátých let, kdy se k římskokatolické církvi obrátila řada věřících zády,
si tedy sice ve většině obcí Úpicka s výjimkou té nejmenší (Odolov) a největší (Rtyně) uhájila
početní převahu

velmi

těsnou.

nad Církví

Navíc byla

československou,

nějakou

avšak v některých
většina"

dobu "katolická

případech

šlo o

převahu

paralyzována výbojností

"československé menšiny", která měla na své straně sympatie značné části středních vrstev?8
Větší část okresu - německá - byla tvořena soudními okresy Trutnov, Maršova Žacléř.

Žilo zde přes 60 000 obyvatel a správní hranice soudních okresů téměř dokonale kopírovaly
územní rozlohou i

počtem

obyvatel více než polovinu celého politického okresu, obývalo v roce 1921 90 %

Němců,

ostrou národnostní hranici. Soudní okres Trutnov, který

roku 1930 se jejich

počet nepatrně

Bohuslavice, Mladé a Staré Buky,
v samotném okresním městě

snížil na 87 %.
Poříčí,

Trutnově.

pozemek v Novodvorské ulici, na

tvořil

Početnější české

Horní Staré

Město,

menšiny žily v obcích

Starý

Sedloňov

a zejména

Zde byl dokonce na přelomu 19. a 20. století zakoupen

němž měl

být zbudován katolický kostel pro

českou

menšinu. Záměr však překazila první světová válka. 29 Obdobná situace panovala na
hornickém Žacléřsku, kde žilo 89 % Němců, ryze německý byl pak horský soudní okres
Statistické údaje o národnostním a náboženském složení převzaty z publikací STATISTICKÝ lexikon obcí,
Praha 1924; STATISTICKÝ lexikon obcí v zemi české. Praha 1934; BOHÁČ, Zdeněk: Atlas církevních dějin
českých zemí 1918-1999. Kostelní Vydří 1999. Pro zajímavost můžeme uvést ještě politické rozložení sil na
Úpicku při parlamentních volbách v roce 1935, které vůbec neodpovídalo celostátním výsledkům. Jednoznačně
zvítězili národní socialisté (32 %), s velkým odstupem se za nimi jako druzí umístili lidovci (17 %), třetí příčku
obsadila jinak bezvýznamná Národní obec fašistická (12 %). Za touto trojicí následovala strana živnostníků a
obchodníků (10 %), komunisté (9 %), sociální demokraté (7 %) a až na sedmé příčce s nepatrným ziskem
republikánská strana (6 %). Údaje o volbách jsou převzaty z publikace CELKOVÝ přehled výsledků volby do
Poslanecké sněmovny v roce 1935 v kraji III (Hradec Králové). Praha 1935.
28 Vznik nové církve byl mnohde provázen bouřlivými událostmi. Kupříkladu ve Rtyni v Podkrkonoší obsadil
dav v neděli 1. května 1921 katolický kostel a proti vůli zdejšího faráře Emila Nováka tady proběhla bohoslužba
Církve československé. Podrobněji o těchto událostech MERTLÍKOVÁ, Terezie: Dějiny farnosti Rtyně
v Podkrkonoší v letech 1918-1929 (bakalářská práce). Praha 2004.
29 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 365, inv. č. 2669.
27

15

Maršov, kde byl počet Čechů naprosto bezvýznamný. Národnostní složení se promítalo i do
náboženské situace.

Německé

oblasti zůstaly katolické

(počet římských katolíků

od 90 % výše, v soudním okrese Maršov se blížil ke 100 %), zatímco Církev
si

pochopitelně

našla

příznivce výhradně

mezi

českými

menšinami. O

se pohyboval

československá

něco větší

zastoupení

než na Úpicku zde mělo evangelické vyznání, reprezentované německou evangelickou církví.
Evangelíci byli soustředěni především v okolí Trutnova a Janských Lázní.
Organizační

struktura

římskokatolické

církve na Trutnovsku se

před

3o

2.

světovou

válkou

značně rozcházela se státní správou. Na území okresu zasahovalo několik vikariátů: Úpicko

s farnostmi Úpice a Rtyně a s poutním místem Malé Svatoňovice, kde sídlil kaplan fundatista,

patřilo

k náchodskému vikariátu. K témuž vikariátu

patřila ještě

Německá

Brusnice. 31 Největší část okresu tvořila trutnovský vikariát (arciděkanství Trutnov, farnosti
Bernartice, Horní Staré Město, Malá Úpa, Markoušovice, Maršov, Poříčí, Staré Buky, Starý
Rokytník, Velká Úpa, Zlatá Olešnice, Žacléř a expozitura Dolní Žďár). O zbytek se dělily
vikariáty Hostinné (farnost Mladé Buky, Pilníkov, Svoboda nad Úpou a Vlčice) a Broumov
(farnost Chvaleč). Církev československá měla své náboženské obce n Úpici a ve Rtyni,
němečtí evangelíci zřídili farní sbory v Trutnově a Janských Lázních. Českobratrská církev

evangelická měla pouze kazatelskou stanici v Úpici, která byla podřízena farnímu sboru
v Šonově u Nového Města nad Metují. 32
Události po roce 1938 a zejména po roce 1945 však národnostní i náboženskou situaci
zcela změnily. Podle Mnichovské dohody bylo roku 1938 Trutnovsko roztrženo. Úpicko
zůstalo Československu a stalo se tak zanedlouho součástí protektorátu, zatímco německé
části okresu byly připojeny k Říši. Územní změny se promítly i do církevní organizace. Pro

odtržené

části

Trutnově,
katolíků

v jehož
i

30

čele

stál

vikář

P. Popp.

evangelíků připojení

s přibývajícím

vytvořen

královéhradecké diecéze byl

počtem

Ačkoliv

k Hitlerovi

proti církevních

tzv. -generální vikariát se sídlem v

není sporu o tom, že

Německu přivítala,

opatřením

většina německých

nelze

přehlédnout,

že

se mezi nacistickým režimem a církvemi

Rozložení politických sil kopírovalo v německé části Trutnovska situaci v celých Sudetech. V roce 1935 zde

zvítězila Sudetoněmecká strana (v Trutnově 54 %, v Žacléři 41 % a v Maršově 67 %), druhou příčku získala
v soudních okresech Trutnov a Žacléř německá sociální demokracie, v Maršově se pak o druhé místo dělili

sociální demokraté s křesťanskými sociály.
31 Jde o dnešní farnost Hajnici, která byla v roce 1949 spolu s expoziturou Dolní Žd'ár (trutnovský vikariát)
převedena z trutnovského okresu do okresu Dvůr Králové nad Labem.
32 BOHÁČ, Zdeněk: Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999. Kostelní Vydří 1999; Catalogus
venerabilis cleri saeculi et regularis dioeceseos Reginae Gradecensis 1918-1943 a Schematismus duchovenstva
královéhradecké diecéze 1947-1949; CÍRKEV v proměnách času. Sborník k 50. výročí spojení českobratrské
církve evangelické. Praha 1969, s. 238 a 245. K odsunům na Trutnovsku viz KMONÍČEK, Josef: Osídlování
pohraničí severovýchodních Čech 1945-1952. In: Krkonoše - Podkrkonoší č. 3, H. Králové 1967, s. 225-232;
BARTOŠ, Martin: Odsun Němců 1945-1946. Krkonoše 8/2005, s. 16-17.
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objevilo rostoucí

napětí.

skončení

Když byl po

války

zjišťován

vztah německých duchovních

k nacismu, nepodařilo se až na výjimky zjistit, že by nacismus nějak podporovali. 33
Květnové

události v roce 1945 vnímaly obě

části

Trutnovska velmi

odlišně.

Zatímco

české

obyvatelstvo Úpicka je vítalo jako osvobození, pro německé obyvatelstvo znamenalo porážku
nevěstilo

a nejistou budoucnost. Nic dobrého
různých

tzv. partyzánských oddílů,

záminkou boje proti
jejich nájezdy

německému

nepředstavovalo

řádění vojáků

ani

Revolučních

Rudé armády a

především

gard a jiných polovojenských tlup, které pod

nacismu loupily, vraždily a

ani antifašistické potvrzení

znásilňovaly.

či oděv

Ochranu

před

duchovního. O tom se

mohl přesvědčit německý farář z Velké Úpy Josef Kubek, za války vězněný od nacistů.
Partyzánská skupina "Václavík" pod vedením poštovního
počátkem června
výtěžek

12.

1945 celkem

čtyřikrát přepadla

sbírky na chudé ve výši 1545

června,

říšských

kdy musel stát dvě hodiny

čelem

zřízence

Františka Filipa z Josefova

a vyrabovala faru i kostel, odkud odnesla
"zatčení"

marek. Vyvrcholením bylo Kubkovo

ke zdi a poté partyzánům

dělat některé podřadné

práce. Přitom musela být samozvaným soudcům známa jeho antifašistická minulost. 34 Přesto
nakonec musel být rád, že

řádění partyzánů vůbec přežil.

Náchodsku se totiž vyskytlo také

V sousedním Broumovsku a

několik případů zavražděných kněží.

V obci Zdoňov byl 20.

července zastřelen místní farář i se svou hospodyní za údajné ukrývání zbraní. V Šonově u

Broumova 24. srpna vojáci zavraždili na faře dva benediktiny.
odsunů

byl nedaleko Nového

Města

Později při

jednom z divokých

nad Metují, v romantickém údolí zvaném Peklo,

zastřelen

německý duchovní z Olešnice v Orlických horách. 35

Odsun

německého

obyvatelstva a následné osídlování

pohraničí českými přistěhovalci

zasáhly nejen německé části Trutnovska, ale i české Úpicko, odkud se rekrutovala řada
osídlenců.

Tyto rozsáhlé

změny měly

německých katolíků přicházelo

zásadní dopad na náboženský život obyvatel. Místo

obyvatelstvo spíše nábožensky vlažné,

ovlivněné

levicovou

protináboženskou propagandou. Římskokatolická církevní správa se formálně vrátila do stavu
před

rokem 1938, ve

duchovních
českými

způsobil

nastaly ale i zde velké

v pohraničí akutní nedostatek

kněží,

změny.

Odchod

který nebylo možné

německých
plně

pokrýt

duchovními. Proto byla na Trutnovsku obsazena pouze polovina farností. Naopak

posílena byla Církev
33

skutečnosti

československá,

která mohla v roce 1947

zřídit

náboženskou obec

Farář ve Velké Úpě Josef Kubek byl dokonce nějakou dobu nacisty vězněn a fundatista v Malých

Svatoňovicích Emerich GaIlovič 28. řijna 1944 sloužil bohoslužbu za Československo. SOkA Trutnov, f ONV

Trutnov, kt 363, inv. č. 2530, kt 365, inv. č. 2667. O církvích v době okupace viz např. KOCOUREK, Ludomír:
k dějinám církve a jejího hnutí odporu v okupovaném pohraničí českých zemí 1938-1945. In: Historie
okupovaného pohraničí 1938-1945, č. 5, Ústí nad Labem 2000, s. 69-81.
34 SOkA Trutnov, f ONV Trutnov, kt 365, inv. č. 2671.
Příspěvek
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v Trutnově. Zde byl v témže roce zřízen i farní sbor Českobratrské církve evangelické. Odsun
znamenal

pochopitelně

zánik

německé

evangelické církve, jejíž majetek byl zkonfiskován.

Nárok na něj si dělaly obě církve - Českobratrská evangelická a Československá. V případě
Trutnovska se jednalo zejména o evangelické kostely v Trutnově a v Janských lázních.
Trutnovský kostel nakonec po dohodě využívaly obě církve

společně,

aniž by byl jedné z nich

přidělen do vlastnictví. 36
Přes

rozsáhlé odsuny zbyla na Trutnovsku ne

nemohla být

zařazena

do

transportů

nepočetná německá

menšina, která již

nebo musela být ponechána pro svou nepostradatelnost

v důležitých závodech, především v místních dolech. Řada Němců se snažila udržovat
dosavadní

způsob

života, své etnické zvláštnosti a kontakty mezi sebou. K tornu

neodrnyslitelně patřila

i

návštěva

bohoslužeb. V místech s větší koncentrací

Němců

tak

docházelo k tornu, že návštěvníky bohoslužeb byli téměř výhradně oni, neboť Češi zpravidla
o kostel nejevili příliš zájem. Místní duchovní, ač Češi, se proto německým věřícím snažili
vyjít

vstříc

a sloužili

alespoň někdy

místního

českého

deputaci

německých věřících

bohoslužby v němčině. Tím si však vysloužily

obyvatelstva i zvýšenou pozornost

úřadů.

Až v roce 1951 bylo

hněv

vyhověno

z Bernartic a ONV povolil bohoslužby v německém jazyce.

Později bylo povolení rozšířeno i na jiná místa. 37

IV.2 Od Února 1948 ke Katolické akci

Silné pozice KSČ na Trutnovsku zaručovaly neproblematické převzetí moci během
únorové krize roku 1948. Okresní výbor této strany byl od počátku prostřednictvím krajského
sekretariátu

dobře

informován o průběhu událostí v Praze a mohl v rámci okresu organizovat

nejrůznější

akce na podporu Gottwaldovy politiky. 24. února

vobou klíčových městech okresu demonstrantům

proběhly

velké manifestace

Úpici a Trutnově; Prokomunisticky naladěným
lesnické školy v Trutnově,

kteří

provolávali slávu prezidentu Benešovi a demokracii, ale museli brzy prchnout

před

se pokusil postavit

hlouček studentů

rozlícenými demonstranty. Následující den byl ustaven Okresní
(OAV NF),

zřizovaly

se i

nekomunistických stran,
35

akční

spolků

výbory národních

výborů,

akční

výbor Národní fronty

ostatních státních institucí,

a organizací. Jejich hlavním úkolem byly rozsáhlé

čistky,

STANĚK, Tomáš: Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha 2005, s. 184-

187.
BOHÁČ, Zdeněk: Atlas církevních dějin českých zemí 1918-1999. Kostelní Vydří 1999; CÍRKEV
v proměnách času. Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické. Praha 1969, s. 238 a 245;
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 365, inv. Č. 2671, 2677, 2678.
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zaměřené na osoby, kterým KSČ nedůvěřovala. Činnost nekomunistických stran byla

pozastavena, naopak komunistická strana zažívala masový příliv nových členů. 38
Únorové události se bezprostředně dotkly především Československé strany lidové, ale
brzy

začala

ustaveny

být omezována i

často

pouze

formálně,

činnost

takže

církevních

neprováděly

spolků.

žádné

Jejich

čistky,

akční

ale osud

výbory byly sice
spolků

to už

příliš

změnit nemohlo. Některé organizace (například Československý Orel) byly násilně včleněny

do jiných, jiné se rozešly

dobrovolně, některým

byla

činnost přímo

roce komunistické vlády zbývalo na okrese Trutnov posledních šest

zakázána. Po

půldruhém

činných spolků:

skupiny

katolické charity v Trutnově, v Úpici a v Malých Svatoňovicích, Spolek sv. Vincence a
Katolicko-národní jednota sv. Václava v Úpici a Spolek pro zvelebení a povznesení poutního
místa v Malých Svatoňovicích?9 Samotné církve však žily první měsíce po "vítězném" únoru
v relativním klidu. Vedení KSČ se dosud obávalo jejich vlivu a usilovalo o podporu církví pro
svou politiku. Zájem o dohodu vzrostl v kruzích KSČ především před parlamentními volbami,
které

měly

svým

přesvědčivým

výsledkem potvrdit všeobecný souhlas obyvatel s novým

režimem. Zde mohly církve sehrát významnou úlohu

ať

už ve

prospěch

kandidátky Národní

fronty nebo proti ní. Pochopili to i v trutnovském okrese, byť se s výjimkou Úpicka nemuseli
o podporou voličů příliš obávat. Proto zástupci okresního výboru KSČ přesvědčovali
duchovní, aby svou agitací volby podpořili. Úpický děkan však odmítl kandidátku Národní
fronty veřejně podpořit a podobně se zřejmě zachovali i ostatní. Podle názoru OV KSČ navíc
duchovní volili bílé lístky a svým příkladem strhli ostatnÍ,40
Až do poloviny roku 1949 realizovala KSČ svou církevní politiku především
prostřednictvím akčních výborů Národní fronty.41 Již 18. března 1948 rozhodla Národní

fronta o

vytváření

představitelé

církevních komisí

při

svých

akčních

výborech, v nichž

měli

zasedat

Národní fronty spolu ze zástupci všech církví. První komise vznikla

při

37 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 109, inv. č. 1902, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy, kt 672, inv. Č.
4797, církevní politika. O německé menšině v Československu po odsunech viz STANĚK, Tomáš: Německá
menšina v českých zemích 1948-1989. Praha 1993.
38 O průběhu únorových dní na Trutnovsku viz FOJT, Václav: ONV Trutnova politický vývoj na okrese 19481960. (Diplomová práce). Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické Hradec Králové 2000, s. 11-20;
ZPRÁVA o vývoji politických událostí a činnosti městské organizace KSČ v Úpici za historický rok 1948,
Úpice 1949, s. 2-3.
39 SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 5, inv. Č. 34, ustanovování AV; f. ONV Trutnov, kt 490, inv. Č. 3618,

činnost spolků.
40

SOkA Trutnov, f OV KSČ Trutnov, kt 10, inv. Č. 61, zápis pléna 24.5.1948, kt 35, inv. Č. 102, zápis

předsednictva 1.6.1948; Zpráva o vývoji politických událostí a činnosti městské organizace KSČ v Úpici za

historický rok 1948, s. 5.
O roli Národní fronty (pochopitelně prostřednictvím marxistické optiky) viz MLÝNSKÝ, Jaroslav: Národní
fronta a církevní politika po únoru 1948. In: Československý časopis historický Č. 6, 1973, s. 835-858.
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Ústředním akčním výboru Národní fronty42 a postupně vznikaly další i na nižších úrovních. V
řešilo

trutnovském okrese

otázku církevních komisí plenární zasedání Okresního

výboru Národní fronty (OAV NF) 28.

června

1948.

Měly

být

vytvořeny

akčního

komise podle

jednotlivých církví, do nichž by se vyhledali pokrokoví kněží. 43 O tom, zda se podařilo takové
komise

skutečně vytvořit,

však žádný záznam nalezen nebyl. Pozornost OAV se

zaměřovala

zejména na duchovní. Již v souvislosti s ustanovováním církevních komisí vyzval OAV
soudruhy z akčních výborů, aby navštěvovali kněze a vzbuzovali v nich "vlastenecké a lidské
city". Církevní otázku projednávalo znovu plénum OAV 16.12.1948, kdy

pověřilo

Cibulku, aby navázal styk s římskokatolickým vikariátem a nechal se pozvat na
duchovní

věcnými

schůzi kněží.

aby nabádali věřící k plnění povinností vůči
44
státu, zvláště zemědělce k plnění dodávek. Znovu se tajemník OAV vypravil za duchovními

Zde

měl

tajemníka

argumenty

přimět,

na jaře 1949, aby se zapojili do mírových akcí a do oslav 1. máje nebo

alespoň

tyto akce

nebojkotovali nevhodným termínem bohoslužeb. Vynaložené úsilí však kontrastovalo
s evidentním

neúspěchem

zejména u

římskokatolických

duchovních,

kteří

odmítali

podporovat režim ať už přijetím funkce ve veřejné správě, vstupem do politické strany nebo
kázáním. 45 Až do února 1949 byla církevní politika doménou především tajemníka OAV.
V

březnu

toho roku byla ale

při

OAV

lepší kontrolu církví. Stal se jím

zřízena

propagační

funkce církevního referenta, který

měl

zajistit

referent Podkrkonošského konzumu, kádrový

referent základní organizace KSČ tamtéž, instruktor pro ustavení JZD a člen okresního
referentského sboru KSČ Ferdinand Jakubec. Přes úctyhodný výčet funkcí a navzdory důvěře
a již v květnu byl
funkcionářem a členem OV KSČ Antonínem Dandou. 46

v

něj

vložené se jako církevní referent

neosvědčil

vystřídán

spolehlivým

Od nástupu KSČ k moci se vztahy mezi ní a katolickou církví stále zhoršovaly, až na jaře
roku 1949 vyústily v

otevřený

podaří

smírem. Avšak nyní byla veškerá jednání mezi státními a církevními

spory

vyřešit

konflikt. Do té doby stále na obou stranách mnozí

věřili,

že se

představiteli přerušena a radikálové ve vedení KSČ prosadili novou linii v církevní politice,

kterou předsednictvo ÚV KSČ schválilo 25. dubna 1949. Její hlavní myšlenkou bylo iniciovat
v církvi "obrodné hnutí"
hierarchie,

postupně

by

kněží

a

zpřetrhalo

věřících,

které by se stalo partnerem vlády místo církevní

vazby církve na Vatikán a

dospělo

by tak ke kýženému cíli

- národní církvi, která by byla snadno manipulovatelná. Pro hnutí byl

Jejím předsedou se stal Alexej Čepička. Při ÚAV NF byl zřízeno také církevní oddělení.
SOkA Trutnov, f OV NF Trutnov, kt 3, inv. č. 13, zápisy plenárního zasedání.
44 SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 3, inv. č. 13, zápisy plenárního zasedání.
45 SOkA Trutnov, f OV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 78 a 79, situační zprávy.
46 SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 79, situační zprávy.
42
43
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záměrně

vybrán

matoucí název Katolická akce, který dosud náležel

skutečnému

katolickému hnutí. Nová

církevní linie se projevila mj. vznikem církevní komise ÚV KSČ, tzv. církevní šestky. Ta
nahradila dosavadní církevní komisi ÚAV NF, ovšem předseda - Alexej Čepička - zůstal
stejný. Veřejně byla zrněna církevní politiky vyhlášena na lX. sjezdu KSČ v květnu 1949, kde
ministr Kopecký ve svém projevu

ostře

napadl církevní hierarchii a obvinil ji, že na

příkaz

Vatikánu zneužívá náboženství k politickému boji proti lidově demokratickému režimu. 47
V té

době

již probíhaly intenzivní přípravy k ustavení Katolické akce. Církevní šestka se touto

otázkou zabývala již od své první

schůze

30. dubna. 8.

června

se Katolická akce dostala na

pořad jednání předsednictva ÚV KSČ a již 10. června se v Praze konala ustavující

konference, která zvolila

ústřední

výbor v čele s režisérem Národního divadla Ferdinandem

Pujmanem a vydala prohlášení, vyzývající mimo jiné k obnově jednání mezi církví a státem.
Důležitou propagační

měla

roli v církevní politice

zrušený katolický tisk: ll.

května

vyšlo první

sehrát nová periodika, která nahrazovala

číslo Věstníku

katolického duchovenstva a 12.

června Katolické noviny, určené široké katolické veřejnosti. 48
Zrněna

církevní politiky se

funkcionáři

postupně začala

projevovat i v okrese Trutnov. Dosud mezi

OAV NF zazníval k církvi spíše despekt: "Církev ř[ímskoJ kat[olickáJ a její kněží

neprojevují v okrese žádnou

činnost protistátní

a zachovávají celkem pasivitu. Jejich možnosti

nejsou velké, neb do kostela chodí poměrně málo lidí... Římskokatol. církev nedělá v okrese
žádné
49 Nyní

reakční

pikle a chová se celkem

pasivně.

Ostatní církve se

přizpůsobují poměrům.

«

se však jejich hodnocení začalo poněkud měnit, na činnost církví hledí s mnohem

větší podezřívavostí

a

běžným

církevním

Zpověď německých horníků

charakter.

Východočeských

snahu narušit

uhelných dolech, za

pětiletý hospodářský

úkonům

podsouvají

"reakční"

a proti státní

biskupem Píchou hodnotí jako špionáž o situaci ve

biřmováním

plán... Také

v pracovních dnech týmž biskupem vidí
veřejné mínění zrněnu

církevní politiky

zaznamenalo, zejména po projevu Kopeckého na sjezdu KSČ. Mezi věřícími se šířil neklid a
očekával se nějaký zákrok proti duchovním. 5o

Brzy se

rozeběhly přípravy

na

vytvoření

Katolické akce, která se stává tématem jednání

všech významných okresních institucí - OV KSČ, OAV NF i ONV. Od konce května
probíhala sondáž mezi vytypovanými katolíky, zda by byli ochotni se v Katolické akci
47

"

v ,

,

v

Viz BVLINOVA, Marie - JANISOVA, Milena - KAPLAN, Karel: Církevní komise VV KSC 1949-195l.
Brno 1994, s. 258 (dále jen Církevní komise).
48 Katolické akci věnovala pozornost i necírkevní periodika. V novinách Pochodeň, vydávaných KV KSČ
Hradec Králové, se objevila na toto téma řada článků, které měly vzbudit dojem, že se jedná o spontánní akci
věřících a kněží, jejímž účelem je především dohoda církve se státem.
49 SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 79, situační zpráva 29.1.1949.
50 SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 79, situační zprávy.
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angažovat. 11.

června

agitační

rozjely

dvojice,

tvořené funkcionáři

OAV NF, ONV a OV

KSČ, propagační kampaň i mezi duchovními. 12. června při zahájení Krkonošské výstavy

v Trutnově byly

účastníkům

závodů

rozdávány Katolické noviny. Ze

rezoluce s desítkami i stovkami

podpisů,

i obcí byly odesílány

které vyzývaly k obnově jednání mezi církví a

státem, podporovaly ustavení Katolické akce a případně kritizovaly nepřátelský postoj církve.
Mnohé podpisy, dokonce ani texty

některých

Někteří

s Katolickou akcí, i když za takové byly vydávány.
přesvědčeni

o tom, že

účelem

rezolucí je

skutečnosti

rezolucí, však ve

skutečně

nebyly souhlasem

podepsali pod tlakem, jiní byli

obnova jednání mezi církví a státem.

Tohoto omylu se dopustil například i farář ve Rtyni v Podkrkonoší Cyril Štěrba, kterého 11.6.
navštívila

zmíněná agitační

dvojice a jehož

režimu. Když zjistil pravý stav

věci,

rozhodně

nelze podezírat ze

června

vydal 14.

vstřícnosti vůči

spolu s dalšími duchovními

náchodského vikariátu prohlášení, v němž popřel. že by projevil souhlas s Katolickou akcí. 5 !
Aby byl zeslaben

účinek

tohoto prohlášení, otiskl krajský deník

Pochodeň

26.

června článek

s názvem "Pokrokové duchovenstvo Jiráskova kraje pro dohodu se státem". Podle

něho

Cyril

Štěrba spolu s duchovními z Náchodska dobrovolně podepsali souhlas s Katolickou akcí,

avšak "na nátlak

určitých

míst" souhlas odvolali. Bystrému

že v prohlášení, které bylo

dotyčným kněžím předloženo

zmíněném článku zveřejněno,

se

hovoří

čtenáři

ovšem nemohlo uniknout,

agitátory k podpisu a které bylo ve

pouze o souhlasu s dohodou mezi státem a církví. O

Katolické akci v něm nebyla ani zmínka.
Rozsáhlé

přípravy

v Olomouci vydali

biskupů.

nemohly uniknout pozornosti

oběžník

Na biskupské konferenci 7.6.

pro duchovní. V něm varovali, že

akce budou postiženi církevními tresty.

Oběžník

případní účastnící

Katolické

vikáři,

avšak byl

se dostal i k trutnovskému

mu zabaven a odeslán KV KSČ. V době, kdy agitátoři přesvědčovali duchovní, pobýval zde
na vizitaci královéhradecký biskup

Mořic

Pícha.

Právě

jemu přikládali

funkcionáři

OAV NF

hlavní podíl na tom, že duchovní s výjimkou zmíněného Štěrby odmítli podepsat jakékoliv
prohlášení ke Katolické akci,

ačkoli někteří údajně
přesvědčení

souhlasili. Bez zásahu Píchy by podle
polovina duchovních.

Naděje agitátorů

Alois Voral, jehož pokládali za
však k jejich nemilému

s prohlášením Katolické akce v zásadě
tajemníka OAV NF podepsala více než

zklamal i administrátor Horního Starého

"nejpokrokovějšího"

překvapení

Města

P.

z římskokatolických duchovních. Voral

jakýkoli podpis odmítl. K odmítnutí podpisu byli

51 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Trutnov, kt 35, inv. č. 103, zápisy předsednictva 15.6.1949 a 22.6.1949; f. OV NF
Trutnov, kt 14, inv. č. 79. situační zprávy 1949, kt 40, inv. č. 330, Katolická akce. Jednalo se o náchodského
děkana L. Dragouna, V. Lebdušku ze Studnice u Náchoda, Karla Tomíčka z České Skalice, Jana Cimburka
z Hronova a náchodského kaplana Bohuslava Krandu.
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duchovní vyzváni i na vikariátní konferenci, svolané 15. června vikářem Janíčkem. 52 Shodou
okolností vydala téhož dne biskupská konference dva významné dokumenty, kde mj.
odsoudila Katolickou akci a vyhlásila exkomunikaci všech duchovních i
vědomě

"Hlas

a

dobrovolně

biskupů

a

podíleli. Jednalo se o

ordinářů věřícím

oběžník

duchovním a

v hodině velké zkoušky", který

laiků, kteří

pastýřský

měl

být

se na ní

list, nazvaný

čten

v kostelech

v neděli 19. června na svátek Božího Těla. 53 Ani státní moc však nečekala se založenýma
rukama a jednala rychle. Když se nepodařilo zabránit distribuci obou dokumentů, pokusila se
duchovní od

čtení pastýřského

listu odradit.

Kněží

byli navštíveni místními

funkcionáři

a

bezpečnostními orgány a upozorněni, že zveřejnění pastýřského listu je trestné. 54 Dodržení

zákazu

bezpečnost

zhruba

třetina

sledovala

přímo

v kostelech. Po tomto zásahu se k přečtení odhodlala

duchovních. Také na Trutnovsku

přečetli pastýřský

list pouze ti

odvážnější:

Václav Zykan z Úpice, Jan Nádvorník z Malých Svatoňovic či Ladislav Kubík ze Svobody
nad Úpou. František Šanc z Poříčí sice list nepřečetl, ale při kázání si neodpustil patřičný
komentář. 55 Václav John z Bernartic přečetl list díky tomu, že nebyl na trestnost nikým
upozorněn.

19.

zkrácenou verzí

června

list, který byl v

podstatě

Tentokrát uposlechlo výzvy

biskupů

1949 ale vydali biskupové nový

předešlého. Měl

být

čten

26.

června.

pastýřský

mnohem více kněží. Na Trutnovsku se list četl s výjimkou Úpice a Rtyně v Podkrkonoší
všude.

Někteří

duchovní si

přidali ještě

vlastní

komentář. Například

Jaroslav Malíšek

z Maršova ve Velké Úpě prohlásil, že do kostela chodí dva druhy lidí: jedni jako věřící a druzí
jako detektivové. 56 To však nebylo ze strany církve ještě vše. 19. července 1949 rozeslal
biskup

Mořic

Pícha

oběžník

s exkomunikačním dekretem, který vydala 20.

června

Kongregace sv. officia proti organizátorům Katolické akce. 57 Přestože se na Trutnovsku

52 SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 79, dosavadní průběh Katolické akce, kt 40, inv. č. 330,
Katolická akce.
53 Jejich znění viz Církevní komise, s. 169-177.
54 Jak velmi záleželo komunistům na tom, aby se biskupský list nedostal k věřícím, dokazuje záznam ze zasedání
sekretariátu OV KSČ v Trutnově 22.6.1949, v němž se popisuje přímo bojový průběh zásahu vůči šíření
zmíněného listu: " ... v sobotu v noci byli (členové OV KSČ) vyrozuměni o tom, že faráh chtějí ph slavnosti
Božího Těla a na mších svatých číst oběžníky závadného obsahu a že této akci musí být zabráněno. Ještě v noci
se sešlo předsednictvo OV KSČ a někteří funkCionáři OAV a všichni se v ranních hodinách rozejeli po
jednotlivých farářích a varovali je před následky čtení protistátních těchto oběžníků. Delegace, které navštívili
faráře, byli tříčlenné a skládali se z člena A V ve formě lidového mluvčího, dále funkCionáře MA V NF a
uniformovaného člena SNB. Celkově výsledek této akce byl uspokojivý. " (SOkA Trutnov, f. OV KSČ Trutnov, kt
166, inv. č. 142).
55 "Dnes měl být čten pastýřský list, ale poněvadž ráno mě navštívili výkonní orgánové a řekli mi, že list je
vládními činiteli považován za pobuřující, od jeho čtení upouštím. Zůstaňme věrni církvi. Ať žije Kristus král. "
(Viz Archiv ministerstva vnitra ČR (dále AMV), a. Č. 968319 MV, hlášení SNB Chvaleč 19.6.1949).
56 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. Č. 3626, ohlasy na pastýřský list.
57 Plné znění viz Církevní komise, s. 179-181. Mimo to bylI. července kongregací vydán další exkomunikační
dekret, zaměřený vůči všem členům komunistických stran. Mnozí biskupové v Československu si však byli
vědomi obtíží při jeho uplatnění a proto s jeho vyhlášením váhali.
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žádný

případ

exkomunikace nevyskytl, duchovní byli

církevním tajemníkem.
16.

července oběžník

Zmocněnec

kvůli

na královéhradecké

všem duchovním diecéze,

tomu

konzistoři

kteří

předvoláváni

totiž

měli

se

a vyslýcháni

iniciativně

vydal již

podpisem zavázat, že

exkomunikaci provádět nebudou. 58 Až na úpického děkana Jana Abendrotha a tři další kněze
všichni

oběžník

ignorovali a nereagovali ani na zasílané urgence. Proto byl v srpnu požádán o

pomoc okresní církevní tajemník, který si kněze

předvolával

k výslechu. Ale i tato

předvolání

řada duchovních zpočátku odmítala uposlechnout. 59
biskupů měla

Protiakce

kteří původně

brzy výsledky. Mnozí odvolávali své podpisy pod rezolucemi, ti,

souhlasili s účastí v Katolické akci, nyní odmítali.
pokračovala

celostátní úrovni i v okrese Trutnov -

dál. 20.

Přesto

června

Katolická akce - na

svolal

předseda

ONV

Oldřich Šorm schůzi, kde se za pomoci dalších funkcionářů i dvou samozvaných zástupců

katolických věřících snažil přimět přítomné kněze k podpoře Katolické akce. 60 Během schůze
si duchovní museli leccos vyslechnout. Názory obou "dobrých
názor většiny
na

věřících,

kazatelně,

nesouhlasí.

byli vydávány za

jakýkoliv komentář k proti církevní politice, prezentovaný duchovními

byl demagogicky

veškerý nátlak však všichni
61

katolíků"

označen
kněží

za

nepatřičné

svorně

zatahování politiky do

odmítli podepsat

něco,

kostelů. Přes

s čím biskupové

Další agitace se měla zaměřit především na P. Aloise Vorala z Horního Starého

Města aP. Karla Skočdopole z Pilníkova. Žádného z nich ani nikoho jiného se však ke

spolupráci s Katolickou akcí
6.

července

podařit nepřesvědčilo. Přípravná kampaň

provedl tajemník NF Cibulka instruktáž

odborová rada

prováděla kampaň

na celozávodních

předsedů
schůzích.

vyvrcholila v

červenci.

MNV a MAV NF, okresní
Samotné ustavení Katolické

akce proběhlo v Trutnově 21. července na okresní konferenci v hotelu Zippelt. 62

160

účastníků, z nichž polovinu tvořili nestraníci a druhou polovinu příslušníci KSČ, si vyslechlo

projev poslance Antonína Prokeše a zvolilo okresní výbor. V přijatém prohlášení se hned
v úvodu prohlásili za

věrné

údy katolické církve, které uznávají pravomoc svatého otce i

biskupů. Vzápětí

však následovalo odmítnutí

vládě,

trestů kněží

i církevních

ukazovalo, že

naděje

,,různých oběžníků", ostře zaměřených vůči

za jejich kladný postoj k lidové demokracii. Už v září se ale

vkládané do Katolické akce nebudou

naplněny.

NejellŽe nebyl získán

Církevní komise, s. 245.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zpráva z 27.8.1949, inv. č. 3625, oběžník o
exkomunikaci.
60 Jedním ze zástupců laiků byl horník a komunista Adolf Kábrt ze Rtyně v Podkrkonoší, jenž byl později
aktivním funkcionářem Katolické akce: zúčastnil se ustavující schůze krajské Katolické akce a byl zvolen do
předsednictva okresního výboru téže organizace. Začátkem srpna 1949 však nečekaně zemřel. Ironií osudu
vykonával pohřební obřady P. Cyril Štěrba, kterého při zmíněné schůzi 20. června 1949 silně kritizoval.
61 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3616, zápis schůze 20.6.1949.
62 O ustavujícím shromáždění v Trutnově informovala i Pochodeň 29.7.1949.
58

59
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žádný duchovní a nepodařilo se

zřídit

místní výbory, ale hned od počátku stagnovala

činnost

samotného okresního výboru. Na schůzi 26. září přišli z dvaceti členů pouze čtyři. 63
Situace se však nezlepšila ani v následujících letech,
věci.

výbor sešel, projednával pouze nepodstatné

právě

naopak. Když už se okresní
přítomnost

Nepomáhala ani

aktivní

tajemnice krajského výboru Katolická akce soudružky Divoké. Ta musela bojovat nejen se
špatnou prací okresního výboru, ale také se "scestnými názory"
kupříkladu

měla přinést
výborů

Katolické akce. Lepší akceschopnost

v obcích, kde sídlili duchovní. Ani jedno se však příliš
účastí.

příliš dobře.

nezdařilo.

Okresní konference

Pozvání odmítli všichni duchovní, nedostavili se ani

náboženství. Ani s farními výbory, které
nedopadlo

se

volba nového okresního výboru na okresní konferenci a ustanovování farních

byla poznamenána malou

Městě,

členy

domnívali, že komunisté nemohou být

některých členů, kteří

měly

S jejich zakládáním se

být ustanoveny
začalo

kde ustanovili farní výbor jako první, se brzy

během

roku 1950,

to

až v roce 1951. V Horním Starém

většina

zvolených

členů

funkcí. Také v Pilníkově, jediném farním výboru, který dokázal vyvinout
činnost, měli

učitelé

vzdala svých
dlouhodobější

problémy s obsazováním funkcí. V Poříčí navzdory propagaci ve školách i

v závodních rozhlasech

přišel

na ustavující

schůzi

pouze jeden

člověk.

V dalších obcích se o

ustavení výborů zřejmě ani nepokusili. 64 Neúspěch Katolické akce byl jedním z
nejvýznamnějších vítězství

drtivé

části

církve, na

němž měl největší

podíl jednotný postoj

duchovních. Nelze se divit, že zpráva o chystaném

rozpuštění

biskupů

a

Katolické akce

vyvolala mezi duchovními Trutnovska neskrývané potěšení. 65

IV.3 Církevní tajemníci

Po

neúspěchu

ekonomického
připravována

Katolické akce se státní moc vydala cestou administrativního a

podřízení

církve. Tato

opatření

se ale neobjevila z čistého nebe, nýbrž byla

již od schválení nové linie v dubnu 1949

souběžně

s Katolickou akcí.

se ovšem s tím, že Katolická akce v nich bude hrát aktivní roli -

měla

Počítalo

být partnerem

při

jednání o chystaných církevních zákonech a posléze i výkonným orgánem v některých
záležitostech. 66

SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 1, inv. č. 2, zápisy předsednictva 1949, kt 14, inv. č. 79, situační zprávy
1949, kt 40, inv. Č. 330, Katolická akce.
64 SOkA Trutnov, f. OV NF, kt I, inv. č. 3, zápisy předsednictva 1950, kt 14, inv. č. 79, situační zprávy 1949, kt
40, inv. č. 330, Katolická akce, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 492, inv. č. 3654, zápisy
schůzí OV Katolické akce, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy, kt 575, inv. č. 4145, zápisy ze schůzí OV
Katolické akce.
65 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 576, inv. č. 4163, beseda duchovních 19.12.1951.
66 KAPLAN, K. Stát a církev v Československu, s. 94-96.
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opatření, schválených předsednictvem ÚV KSČ 25. dubna 1949, bylo
sítě církevních tajemníků při krajských a okresních národních výborech. 67 Již

Jedním z
vybudování
několik

dní předtím byla celá řada církevních agend převedena z ústředních orgánů na krajské

a okresní národní výbory.68 Úřad církevního tajemníka KNV se brzy přetvořil v samostatné
církevní

oddělení,

které

mělo

5-10

zaměstnanců.

far nárok na 1-2 administrativní síly.
všeobecné

vnitřní věci,

ve

Formálně

skutečnosti

však

Okresní církevní tajemník
byla církevní

měla

v rámci

měl

oddělení součástí referátů

příslušného

pro

národního výboru řízena

vzhledem k významu církevní politiky - zvláštní postavení. Jejich práce nebyla
předsedou či

počtu

podle

radou národního výboru, nýbrž v případě okresního církevního tajemníka (OCT)

církevním tajemníkem krajského národního výboru (KCT) , který byl úkolován Státním
úřadem pro věci církevní. 69 K náplni práce církevního tajemníka ONV patřilo mj.: informovat
krajskou církevní pětku o církevní politice v okrese na pravidelných poradách, zasílat SÚC a
KCT pravidelné zprávy o situaci na okrese,

účastnit

se porad duchovních a udržovat styk

s duchovními, poskytovat podporu Katolické akci, vést kartotéku duchovních,
náboženství a

zaměstnanců

církví,

k jejich ustanovování, starat se o

shromažďovat

hospodářské

a

jejich kádrové posudky a

finanční věci

učitelů

vyjadřovat

se

farností a náboženských obcí

včetně evidence církevního majetku. 7o Na návrh ÚAV NF byla sít' církevních tajemníků
doplněna zmocněnci

Ministerstva školství,

věd

a umění,

kteří

byli od

června

1949 dosazováni

do biskupských konzistoří, kde měli kontrolovat veškerou úřední agendu. 71
Církevní tajemník
schválilo

při

předsednictvo

ONV v Trutnově zahájil svou

OAV NF do této funkce

činnost

osvědčeného

v srpnu 1949. 18. srpna

soudruha Františka Soukala

místo původně navrženého Josefa Kuldy a 1. září byl oficiálně představen radě ONV. 72
František Soukal

měl

v té

době

za sebou pestrý život. V

době

druhé

světové

dráhy v Poličce, odkud byl v roce 1942 poslán na nucené práce. Odtud

války pracoval u

údajně

po

půl

roce

uprchl a až do roku 1945 se skrýval v ilegalitě. Po osvobození prošel vojenskou službou,
zaměstnáním v Sádku, až se dostal na Trutnovsko do Svobody nad Úpou, kde získal místo na
poště. Po roce 1948 zde byl zvolen předsedou místní organizace KSČ a posléze i předsedou

MNV. Po jmenování církevním tajemníkem se rychle zorientoval a

nadřízení

si na

něho

Církevní komise, s. 86-88.
Stalo se tak vládním nařízením Č. 116/1949 Sb. z 22. dubna 1949.
69 O organizaci církevních oddělení viz Církevní komise, s. 264. Nezávislost církevních tajenmíků na aparátu
NV šla zejména v prvních letech tak daleko, že např. v Trutnově v roce 1950 neměl dokonce ani předseda ONV
přístup ke korespondenci mezi okresním a krajským církevním tajenmíkem.
70 Církevní komise, s. 268-269.
71 Církevní komise, s. 141-142. Při ustanovení zmocněnců bylo využito starého rakouského zákona ze 7.5.1874.
72 SOkA Trutnov, f. OV NF, kt 1, inv. Č. 2, zápisy předsednictva 18.8.1949; f. ONV Trutnov, kn 206, zápis rady
1.9.1949.
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nemohli
člen

stěžovat. Při

prověrkách

stranických

od roku 1945 se ve svých fUnkcích
vyspělý

teoreticky

akceschopný a

v roce 1950 získal výborné hodnocení: "Jako

plně osvědčil

a

osvědčuje,

je kritický i sebekritický,

a dovede vždy obhájiti stranu v každých otázkách, i obtížných, je

úspěchy

ve své práci má,

oddán, po dalším školení
půlroce

nepostrádá... " Po

může

třídně uvědomělý,

ovládá

dobře

straně plně

taktiku,

zastávat i vyšší fUnkce v rámci kraje, bolševickou tvrdost
působení

svého

předsedou

na ONV se stal

zdejší základní

organizace KSČ. 73 Bolševickou tvrdost skutečně nepostrádal a církevní politiku se snažil
provádět

do všech

důsledků,

duchovními, v nichž našel

což mu

těžké

přinášelo časté

konflikty zejména s katolickými

protivníky. Práci mu komplikovala také malá podpora ze

strany ONV. V hlášení nadřízeným si pravidelně

stěžoval,

že neustále marně

administrativní síly, na níž má nárok, stejný požadavek vznášel i
Teprve na

jaře

1950 získal na církevní

motocykl, avšak záhy mu byl

opět

oddělení úřednici.

odebrán. Na jeho protesty

při

čeká

na přidělení

zasedání rady ONV.

Byl mu

přidělen

odpověděli, ať

i služební

se nechá vybavit

od SÚc. 74 Někdy byl také pověřován jinými úkoly, které mu bránily věnovat se církevní
problematice. Tak byl

počátkem

roku 1951

určen

instruktorem pro rozpisy

zemědělských

dodávek v obci Velké Svatoňovice. 75 Ani jeho velká nezávislost na aparátu ONV nebyla
zřejmě

každému po chuti. Jeho korespondence s KNV byla

dokonce i pro

předsedu

ONV. Za

přítomnosti

důvěrná

a byla

Soukala si tuto praxi nikdo

nepřístupná

měnit

netroufl.

Avšak ihned po jeho odchodu z funkce si vedoucí 1. referátu, pod jehož pravomoc církevní
tajemník
on.

formálně

Zástupkyně

náležel, vynutil, že poštu pro církevní

oddělení

bude kontrolovat nejprve

církevního tajemníka Soukalová se proto obrátila na

předsedu

ONV, ale ten

dal za pravdu jejímu oponentovi. 76 Mnohem vstřícnější přístup našel Soukal naopak u
tajemníka OAV NF Josefa Bárty. Soukal byl zván na
referoval o církevní situaci, dodával jim i kopie
duchovních a k dalším

úkolům

mohl využívat místní

schůze předsednictva

situačních

akční

OAV, kde

zpráv. K přesvědčování

výbory. Sám Bárta se o církevní

problematiku zajímal natolik, že byl později navrhován za Soukalova nástupce. 77
Záměrem vedení KSČ ale rozhodně nebylo, aby církevní politika, kterou považovali za

velmi

důležitou,

ležela pouze na bedrech církevních

tajemníků.

Již 21.

června

1949 vydal

sekretariát ÚV KSČ pokyny, aby byly v krajích i okresech vytvořeny tzv. "trojky", které by
řídili církevní politiku v daném regionu. Členem trojky měl být tajemník KSČ, tajemník NF a
SOkA Trutnov, f. OV KSČ, kt 193, inv. č. 323, prověrky ZO ONV.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy.
75 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zpráva 28.2.1951.
76 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Trutnov, kt 193, inv. č. 323, prověrky ZO ONV; f. ONV Trutnov, kt 574, inv. Č.
4111, situační zpráva 28.6.1951.
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církevní tajemník. 78 V Trutnově se podařilo ustavit církevní trojku na jaře 1950. První schůze
proběhla

3. dubna.

Měla

se scházet každý týden, ale

soudě

dle zpráv církevního tajemníka,

zřejmě se to příliš nedařilo. Občas byla rozšířena o tajemníka ONV na církevní čtyřku.

Dalším partnerem církevního tajemníka byl sbor
mu

měl

důvěrníků

dodávat informace o situaci ve farnostech, o

79

v jednotlivých farnostech, který

činnosti

duchovního, jeho kázání apod.

Avšak ani s prací důvěrníků nebyl církevní tajemník spokojen. 8o
František Soukal

přešel někdy

v polovině roku 1951 na jiný post v ONV a až do konce

roku jej zastupovala pracovnice církevního oddělení Marie SoukalováY Od 1. ledna1952
"dělnický

nastoupil
stěžoval

kádr", dosavadní újezdní tajemník V ác1av Materna, ale již v srpnu si

na malý plat a na

přetíženost

administrativou,

venku". Proto zvažoval odchod z funkce.
roku, kdy se do funkce krátce vrátil

82

kvůli

níž nestíhá "politickou práci

Nakonec setrval na svém místě až do jara příštího

osvědčený

František Soukal. Ten se však ještě koncem

roku 1953 svého místa vzdal také. 83 Vystřídal ho B. Svatoš, ale protože s jeho prací nebyl
KNV ani SÚC spokojen, byl pravděpodobně ještě téhož roku odvolán. 84
V roce 1954 v souvislosti s novým zákonem o národních výborech probíhala na KNV i
ONV reorganizace, která se dotkla i úřadu církevních tajemníků. 85 V rámci KNV Hradec
Králové význam

úřadu

církevního tajemníka vzrostl,

Naopak význam církevních
všeobecného odboru a ve

tajemníků při

většině okresů

byli

ONV

neboť

byl povýšen na samostatný odbor.

poněkud

zaměstnáni ještě

poklesl. Byli
další agendou

začleněni

do

(např. masově

politickou či kádrovou prací). Objevil se dokonce návrh na úplné zrušení okresních církevních
tajemníků,

jejichž agendu by obstarali kádroví pracovníci. Pouze

tři

církevní tajemníci

vykonávali svou funkci nadále na plný úvazek: v Hradci Králové, v Náchodě a v Trutnově.
V případě Hradce Králové byl takový postup
funkci vykonával

vlastně

odůvodněný

tím, že církevní tajemník svou

jak pro okres Hradec Králové, tak pro samotné

bylo zase jedním z nejvíce religiozních

okresů

naopak k okresům s nižší religiozitou, byl takový

město.

Náchodsko

v kraji. V případě Trutnova, který
přístup

na první pohled

překvapující.

patřil

Malý

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. č. 4115, spolupráce s NF.
KAPLAN, K. Stát a církev v Československu, s. 363.
79 Všechny církevní komise - církevní šestka při ÚV KSČ, církevní pětky v krajích i církevní trojky v okresech ukončily činnost v roce 1952, kdy se zdálo, že již má stát situaci pod kontrolou. Viz KAPLAN, K. Stát a církev,
S.164.
80 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy.
81 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. č. 4119, zápis církevní trojky 28.6.1951.
82 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy 4.1.1952 a 2.8.1952
83 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 12, zápis rady 7.5.1953, kt 574, inv. č. 4111, situační zpráva 27.11.1953 ..
84 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1774, protokol ze schůze kolegia 17.11.1954, kt 615,
inv. č. 1796, záležitosti OCT.
77

78
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počet věřících

zde ovšem vyvažovala "tvrdohlavost" a vytrvalý odbor katolických duchovních

a také množství

řeholních

továrnách a jejichž

nechuť

sester, které sem byly
opustit

řeholní

soustředěny

ztrpčovala

život

na nucené práce v místních

život nejednomu

odpovědnému

funkcionáři. 86

V druhé

polovině

padesátých let význam okresních církevních

v rámci aparátu ONV nadále klesaly a
záležitosti stále méně času.

87

často

jim

kvůli

tajemníků

i jejich autorita

jiné práci zbývalo na církevní

Také František Seidl v ONV Trutnov, přestože oficiálně

zaměstnán jako církevní tajemník na plný úvazek, byl z rozhodnutí OV KSČ v roce 1956

jmenován organizátorem JZD na vesnici. Na církevní agendu mu tak zbývaly jen

tři

dny v

týdnu. 88
Církevní tajemníci byli od svého vzniku v roce 1949 až do roku 1989
církevní politiky na okresní úrovni.

Zpočátku

nezávislosti na aparátu okresních národních

klíčovou

postavou

byli dokonce vybaveni velkou mírou

výborů.

Na Trutnovsku však

neměli

ze strany

ONV ani OV KSČ takovou podporu, jakou očekávali, přestože se jednalo zpravidla o
osvědčené funkcionáře. Důvod

tkví

pravděpodobně

Trutnovsku velmi malý. To mohlo v mnoha
je pro

ně příznivá

průmyslu

a není se jí třeba příliš

a kolektivizace

potřebovali

prosadit

zemědělství.

některé

v tom, že od roku 1945 byl vliv církví na

funkcionářích

věnovat.

vyvolat dojem, že církevní situace

Mnohem podstatnější pro

Na duchovní si obvykle

nepopulární kroky,

vzpomněli

ně

byla výstavba

pouze tehdy, když

například přesvědčit zemědělce

k plnění

dodávek. 89 SÚC ani KNV však tak jednoznačně situaci na Trutnovsku neviděl, cožje patrné i
z rozhodnutí ponechat ve zdejším okrese církevního tajemníka na plný úvazek i po
reorganizaci v roce 1954.

IV.4 Církevní zákony

Rozhodující krok k administrativnímu i
přijetím

hospodářskému

ovládnutí církve byl

učiněn

církevních zákonů na podzim roku 1949. Rozhodující roli měl hrát zákon o hmotném

zabezpečení

církví, kterým by stát garantoval

zajištění prostředků

na provoz církví (platy

duchovních, údržba církevních budov apod.). Za tímto na první pohled bohulibým úmyslem
85 Dosud byly národní výbory tvořeny několika referáty (všeobecný, fmanční, zemědělský atd.), jež byly členěny
zpravidla na několik oddělení. Nyní byly referáty zrušeny a nahrazeny odbory, opět členěnými na oddělení.
86 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1772, začlenění OCT do všeob. odborů ONV, kt 628,
inv. č. 1839, OCT.
87 V roce 1956 byl zrušen SÚC a jeho agenda začleněna pod ministerstvo školství. O dva roky později byly
obdobně do školských odborů začleněni krajští a okresní církevní tajemníci. (Viz KAPLAN, K. Církev a stát, s.
164).
88 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 672, inv. č. 4797, hlášení nástupu na vesnici 5.4.1956.
89 Viz např. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zpráva 15.11.1949
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záměr:

však stál jiný

uvést církve do naprosté ekonomické závislosti na státu, což by

umožnilo bez problému zasahovat do jejich vnitřního života. Úmyslem omezit ekonomickou
nezávislost
července

především

přes

1947

katolické církve se komunisté netajili již
biskupů,

protesty

papežského intemuncia i

shromáždění

demokratické strany schválilo Národní

před

zákon

Č.

únorem 1948. 11.
zástupců

lidové a

142/1947 Sb. o revizi první

pozemkové reformy z roku 1919, který postihoval i pozemkový majetek katolické církve.
Téhož roku se

začal připravovat

vlastnictví církve

téměř

zákon o nové pozemkové

zlikvidovat. Ani tentokrát vlna

reformě,

protestů

který

měl

pozemkové

nepomohla a zákon byl 21.

března 1948 pod číslem 46/1948 schválen. 9o Jeho realizace se protáhla do příštích let. Na

Trutnovsku prováděli soupis církevní půdy církevní referenti OAV NF. 91 Výsledkem celé
akce bylo

převzetí téměř

veškeré církevní

půdy

státem. Farnostem na Trutnovsku, které

původně měly mezi 12 až 55 hektary půdy, byly ponechány maximálně dva hektary.92 Stát

však
Tak

chtěl

zasahovat i do správy majetku, který církvi zbyl, tedy

například

nutil pronajmout faru ve

Vlčicích

především

farních budov.

státnímu statku, prázdná farní budova ve

Velké Úpě byla využívána pro účely budovatelského tábora mládeže. 93
První návrh zákona o hmotném

zabezpečení

církví se objevil už v létě 1948. Už tehdy

k němu biskupové vyslovili výhrady. Znovu se stala otázka zákona aktuální o rok

později.

Od červnu 1949 totiž o něm jednala Církevní šestka i předsednictvo ÚV KSČ. Biskupové,
jimž byl zákon zaslán, byli ochotni k jednání, ale komunisté se nakonec rozhodli biskupy
kjednání

nepřizvat. Biskupům

sami nemohou proti tomu nic
jedině

bylo jasné, že zákon ještě více omezí nezávislost církve a že

dělat.

Situaci mohl zvrátit - tak jako v případě Katolické akce -

jednotný postoj duchovních. Proto biskupská konference 14. srpna 1949 vyzvala

duchovní, aby návrh zákona odmítli. Vedení KSČ naopak kalkulovalo s pravým opakem - že
zákon povede k roztržce mezi biskupy a duchovními. Vycházelo z předpokladu, že

většina

duchovních, z nichž mnozí se nacházeli pod hranicí životního minima, zákon navzdory
odporu

biskupů přivítá

Ovšem k velkému

a tak se dosavadní jednota mezi biskupy a duchovními rozpadne.

překvapení

obdrželi komunisté do konce

září

1949 rezoluce ze 132

vikariátů, odmítající nový zákon a podporující stanovisko biskupů. 94 Na Trutnovsku podepsali

rezoluci proti

připravovanému

zákonu všichni

s církevním tajemníkem mnozí z nich

údajně

katoličtí kněží, přestože při

se zákonem souhlasili. Písemný souhlas ale

KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 17-19.
SOkA Trutnov, f OV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 79, situační zpráva 9.5.1949.
92 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 165, inv. č. 385-386, soupisy církevních objektů.
93 SOkA Trutnov, f ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy.
94 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 94-98.
90
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pohovorech

nechtěl dát žádný z nich. 95 Aby se podobným rezolucím zabránilo, byli zatčeni někteří vikáři,
kteří

byli podle

zatčen

komunistů
děkan

i úpický

za

šíření

rezolucí

zodpovědni.

2.

řfjna

byl stanicí StB v

Náchodě

a náchodský vikář Jan Abendroth, přestože právě on byl k požadavkům

státní moci ze všech duchovních Trutnovska nejvstřícnější. 96 Proud rezolucí se tak sice
podařilo

zastavit, ale vynutit si souhlas se zákonem nikoli. Do

podařilo

shromáždit pouze 72

podpisů

1949 se Národní

katolických duchovních. Jako

zákona probíhal soupis církevního majetku. Na Trutnovsku ale
na tvrdošíjný odpor. Soupis odevzdal

října

dobrovolně

opět

příprava

frontě

na realizaci

církevní tajemník narazil

pouze jediný duchovní - Jan Abendroth

z Úpice, na ostatní musel použít církevní tajemník výhrůžky. Vrásky na čele církevního
tajemníka vyvolával zejména "vzpurný, neposlušný a
z Horního Maršova, v jehož

případě

reakční kněz"

Jaroslav Malíšek

se dokonce uvažovalo o provedení soupisu za asistence

bezpečnostních orgánů. 97

Zákon o hospodářském
později

jej pod

číslem

zabezpečení

církví byl schválen vládou 4.

218 schválilo i Národní

října

shromážděnÍ. Prováděcí předpisy

vládní

nařízení Č.

věcné

náklady církví, za to si ovšem vyhrazoval právo zasahovat do

církve.

Kromě

1949 a o deset dní
stanovila

219-223/1949 Sb. Stát se zavazoval poskytovat duchovním plat a hradit

kontroly majetku to bylo

především udělování

vnitřních

záležitostí

státního souhlasu duchovním

k výkonu jejich povolání, od nichž se navíc vyžadoval slib věrnosti. Tím se duchovní fakticky
stali

zaměstnanci

státu, který je ustanovoval do funkce, zadával jim úkoly a mohl je kdykoliv

odvolat. 98
Spolu s tímto zákonem byl schválen i zákon

Č.

217/1949 Sb., kterým se

zřizoval

Státní

úřad pro věci církevní (SÚC). SÚC zahájil svou činnost již 18.10.1949, tedy pouhé čtyři dny

po schválení

příslušného

zákona,

vlastně

završil celý systém církevních

tajemníků.

O den

později bylo zrušeno nyní již nepotřebné církevní oddělení. Ústředního akčního výboru

národní fronty, jehož zaměstnanci přešli do SÚC. V čele rozsáhlého aparátu, který
zaměstnával zhruba 100 zaměstnanců, stál nejprve Alexej Čepička a od dubna 1950 Zdeněk

Fierlinger. 99 Oba byli z titulu své funkce členy vlády a SÚC měl postavení samostatného
SOkA Trutnov, f. OAV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 79, situační zpráva 28.9.1949; f. ONV Trutnov, kt 490, inv.
3620, situační zprávy.
96 VLČKOVÁ, Věra: Horizonty (ne)svobody II. Političtí vězni okresu Náchod v letech 1948-1989. Náchod
2003, s. 42; SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zpráva 13.10.1949.
97 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zpráva 27.8.1949.
98 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 100. Plné znění zákona i prováděcích předpisů je otištěno v publikaci Církevní
komise, s. 450-478.
99 Aparát SÚC tvořily odbory kultový (normotvomá dozorčí činnost, správní věci církví, kláštery, náboženská
výuka, evidence, akce), informační (sledování tisku, soustřeďování zpráv ze života církví, instruktáže, redakce
církevního tisku, literatura o církevních otázkách), osobní (kádrové věci pracovníků SÚC, církevních referentů
KNV a ONV, spolupracovníků, duchovních) a hospodářsko-správním (hospodářské věci církví, správní a
95

č.
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ministerstva.

Během

roku 1952 již komunisté považovali církevní otázku za zvládnutou a to

odrazilo i v systému, který měl církve kontrolovat. V roce 1952 byla zrušena církevní šestka a
s ní i církevní pětky a trojky v krajích a okresech. V září 1953 ztratil SÚC postavení
ministerstva, roku 1956 byl zrušen úplně a jeho agenda přidělena ministerstvu školství. IOO
většiny předchozích opatření,

Církevní zákony, narozdíl od

výjimky a omezily jejich svobodu na dalších
omezení počtu církví a náboženských
sloučení či přímo zatlačeny

ke

čtyřicet

let.

Důsledkem zákonů

společností, neboť některé

do ilegality.

Přesto

se dotkly všech církví bez
bylo mimo jiné

menší církve byly donuceny

se s výjimkou katolické církve a

slovenských evangelíků výraznější protesty proti zákonům neozvaly. 101
Po

přijetí zákonů

komunistů
biskupů,

plat

zavládla mezi katolickými biskupy obava, aby se nesplnilo

a nedošlo k rozdělení duchovních. Dosud se sice duchovní podporovali stanovisko

ale dalo se

přijme

očekávat,

že

a požadovaný slib

konferenci 21.

října

řada

z nich z

věrnosti

existenčních důvodů či

pod

předem

pohrůžkou

1949 duchovním přijetí platů povolili.

Kněží

mohli také složit slib, ovšem
přirozenými

Požadovat dodatek po duchovních se ukázalo jako nedomyšlené,

jasné, že takový slib nikdo

represí

vykoná. Proto nakonec ustoupili a na biskupské

s dodatkem "pokud to není v rozporu s božskými a církevními zákony a
člověka".

očekávání

nepřijme.

Od listopadu 1949

neboť

začalo

právy

mohlo být

zasílání

platů

duchovním a od 20. ledna 1950 probíhalo skládání slibu duchovních. Až na nepatrné výjimky
jej vykonali všichni pozvaní duchovní. Část se pokusila připojit biskupy předepsaný dodatek,
ale nebylo jim to dovoleno. Ke slibu nebyl

kromě některých "reakčních"

duchovních pozván

žádný katolický sídelní biskup.102 V Trutnově proběhlo skládání slibů 24. ledna 1950. Složili
jej všichni duchovní, pouze Jaroslavu Malíškovi z Horního Maršova bylo nejprve skládání
slibu zakázáno a povoleno na jeho žádost až o měsíc později. 103
Církevní zákony zcela

změnily

situaci. Církve ztratily svou dosavadní autonomii, jejich

představené nahradil SÚC a z duchovních se stali kdykoliv odvolatelní státní zaměstnanci.
Přesto

podřízenost

se komunisté nespokojili jen s tímto a

Ještě před přijetím zákonů

byly vydány

informací z 27. dubna 1949 muselo být
povoleno ministerstvem. 4.

května

dvě

církví dovedli

téměř

k dokonalosti.

závažné vyhlášky: Podle výnosu ministerstva

rozšiřování

jakýchkoli tiskovin

včetně

církevních

ministerstvo vnitra stanovilo, že každé

veřejné

hospodářské věci SÚC). O jeho zřízení se uvažovalo od června 1949, defmitivně byl schválen předsednictvem
ÚV KSČ 22. srpna 1949. Viz Církevní komise, s. 258 a 479; KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 95 a 108.
100 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 164.
101 CUHRA, J.: KSČ, stát a římskokatolická církev, s. 274-275.
102 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 99,102-108.
103 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy 26.1.1950 a 17.3.1950.
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shromáždění či sbírka musí být povolena ONV. 104 Po přijetí církevních zákonů přišla další

omezení. Vyhláškou ministerstva vnitra z 16.
shromáždění

povinnost na všechna

v kostele. Týkalo se to tedy
shromáždění

března

nařízena

1950 bylo

oznamovací

v uzavřených místnostech s výjimkou bohoslužeb

různých schůzí,

vikariátních porad apod. Ke konání církevního

pod širým nebem byl podle téže vyhlášky nutný souhlas

příslušného

národního

výborU. I05
činnost vytlačit

Režim se nejen snažil církve kontrolovat, ale také jejich
prostoru a tím zlikvidovat jejich vliv na obyvatelstvo. K tornu
spolků,

náboženských

církevního tisku i školství, stále

směřovala

častější

z veřejného

postupná likvidace

zasahování do

čistě

náboženských aktivit (zejména těch masovějších, jako byly například poutě). Jak bylo již výše
uvedeno, musely být

poutě

a podobná

shromáždění

pod širým nebem povolována. V roce

1952 uzavřel SÚC dohodu s ČSAD a Čedokem, že nebudou poskytovat autobusy pro
přepravu poutníků.

Pracovníci těchto organizací byli ovšem o

zmíněných opatřeních

zavázáni
mlčenlivostí.lo 6 Čím dál častěji byla zakazována tradiční procesí o církevních svátcích. lo7
Minimalizovat styk církví s veřejností

měly

(o matrikách), schválené 7. prosince 1949.

také zákony

Matriční

č.

265 (o právu rodinném) a 268

zákon odebíral církevním úřadům vedení

matrik, které měly od 1. ledna 1950 zajišťovat místní národní výbory. Na první pohled to byla
pro kněze výhoda, neboť jim odebírala povinnost, které museli věnovat množství času. Účel
však byl
kvůli

pochopitelně

vydání rodného

jiný. Dosud totiž i
(křestního),

nevěřící či

oddacích

či

zcela formální

příslušníci

úmrtního listu na příslušný farní

místo toho obraceli na národní výbor a odpadl tak jeden z nejčastějších
lidé vyhledávali duchovního. Mimo to se po odebrání matrik ztížil

církve museli
úřad.

Nyní se

důvodů, kvůli němuž

přehled

duchovních o

věřících. lOS Zatímco zavádění tohoto zákona se ze strany církví zřejmě nesetkalo s většími

problémy, jinak tomu bylo u zákona o rodinném právu, který stanovoval povinné
sňatky.

pouze

Státním
sňatek

orgánům rovněž

občanský,

záleželo na tom, aby byl za

zatímco

uzavřeného občanského sňatku.

sňatek

církevní

měl

Proto musel být uzavírán

skutečný sňatek

občanské

považován

být jen církevním požehnáním
občanský sňatek

jako první. Aby

byla přednost občanského sňatku jasná, vydal SÚC 7. října 1952 podrobnější instrukce k
KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 73-74.
KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 112.
106 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 577, inv. Č. 296.1, směrnice KNV z 5.8.1952.
107 CUHRA, J.: KSČ, stát a římskokatolická církev, s. 277. Ve Svobodě nad Úpou byl například v červnu 1950
velitelem SNB svévolně zakázán průvod o slavnosti Božího Těla. Protože procesí bylo zřejmě úředně povoleno,
byl velitel stanice napomenut a poučen. Viz SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační
zpráva 27,.6.1950.
108 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 111. Církve i nadále vedly matriky, ne však již jako úřední listiny, ale jako
čistě interní dokument.
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výkonu církevního
či

sňatku.

Podle nich se

sňatku nesmělo

církevním

nevěsto",

oslovovat oddávané "ženichu a

Podobně nesměla

při

mluvit o snoubencích

aby bylo jasné, že jde již o osoby oddané.

být žena oslovována pouze původním příjmením, ale na prvním místě svým

novým příjmením, jež přijala při sňatku. Výnos SÚC vlastně nezaváděl nic nového, pouze
shrnoval již dříve uplatňovanou praxi.
církev přijmout,

neboť

uzavřený církevně

chtěl

sňatku

a jak precizně se církevní právo zabývá právě otázkou

představit,

ovšem dosáhnout svého a tak byl
a

října

čelit

1951 musel

do jaké situace byli postaveni duchovní. Stát

průběh

navlečeny

prsteny, které jim byly

sňatcích katolíků

sledován. Na

trutnovský administrátor Josef Novák udání, že
slečno nevěsto"

již na MNV. Navíc manželé

nýbrž muž s matkou a žena s otcem. Proto byl

zlehčování obřadu

obřadů bedlivě

církevních

oddávání oslovoval novomanžele "pane ženichu a

společně,

sňatek,

stanovenou formou a za přítomnosti duchovního. Kdo ví, jaký důraz klade

manželství, ten si dokáže

přelomu září

Takové pojetí ovšem nemohla zejména katolická

dle církevního kodexu je pro katolické křesťany závazný pouze

katolická církev právě na formu
uzavření

109

při

předvolán

a navlékal jim snubní
vstupu do kostela nešli
na ONV a

obviněn

na MNV. Podle zpráv církevního tajemníka to však byla situace

naprosto

běžná.

při

ze
při

U jiných církví podobné problémy zaznamenány nebyly,

což souviselo s poněkud jiným pojetím

sňatku

u

nekatolíků,

kde nehraje církevní

obřad při

uzavírání manželství takovou roli. l1O Při zavádění nového zákona se předpokládalo, že
povinnost vykonat
církevního -

sňatku.

sňatek

na národním výboru odradí mnohé od absolvování dalšího -

Takový optimismus zazníval i z hlášení krajského církevního tajemníka

v Hradci Králové, v němž shrnoval poznatky z okresů v prvních dvou

"Doufáme, že po

určitém časovém

měsících

odstupu se civ[ilní} sňatky tak vžijí u

opravdu jen mizivé procento, které půjde ještě do kostela. A toho si jsou
prostředky... ,

proto se snaží všemi
nerozutíkaly

ovečky...

Ale

snaha o záchranu svých
církevní

sňatek

přijde

oveček

aby novomanželé

doba, kdy

skutečně,

snoubenců.

z okresů v pořádku, problémy se vyskytly jen
Rychnov nad
okatě

Krtěžnou

najevo, že civilní

jeden katolický pár
sňatek

je pro

ně

sňatky

že bude

duchovní, a

měsících

největší

vykonala

probíhaly podle hlášení

ojediněle. Například

(paradoxně

vědomi

a nebude jim ani ta

v prvních dvou

Civilní

občanstva,

šli do kostela a tím se jim

občané vystřízliví

nic platná. " A

v rámci kraje pouhá třetina

ještě

roku 1950:

šlo o příslušníky

v Sopotnici v okrese
dělnické třídy)

jen nutným zlem. Proto v den svatby šli oba

dával

včetně

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 577, inv. č. 4195, sledování sňatků.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 561, inv. č. 4009, úřední záznam 5.10.1951, kt 490, inv. č. 3620, situační
zprávy.
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otce nevěsty normálně do zaměstnání a k obřadu se dostavili ve všedním oblečení. I1l Avšak
optimismus církevních tajemníků se ukázal jako
měsících

předčasný. Počet

církevních

sňatků

v dalších

neklesal, ale naopak stoupl a po celý rok se v kraji pohyboval kolem 50 %

z celkového
počátkem

počtu sňatků.

počet

V listopadu dokonce dosáhl 60 %. Nízký

roku byl s největší

pravděpodobností způsoben

věřící

tím, že mnozí

snoubenci

raději

svatbu uspíšili a vykonali ji koncem roku 1949, aby nemuseli absolvovat

sňatek

l12

občanský

Počet církevních sňatků v okrese Trutnov se pohyboval mírně pod celokrajským

průměrem

a na podzim 1950 vystoupil nad 50 %. Pro srovnání

jednom z

nejreligioznějších regionů

uveďme

vývoj na Náchodsku,

v kraji, a vokrese Vrchlabí, typickém

pohraničním

okrese s mizivým vlivem církví: V okrese Náchod po celý rok s výjimkou prvních
tvořily

církevní

sňatky

třetiny,

.

po1OVInu.

počtu

vždy více než polovinu z celkového

dosáhly dokonce 81 %. Naopak na Vrchlabsku se
jedné

sňatků

církevních

počet

církevních
růst

ale také zde byl na podzim zaznamenán

svateb a v

sňatků

a církevní

měsíců

říjnu

1950

pohyboval kolem

sňatky tvořily

celou

lB

Všechna tato
jedna stále

opatření

zůstávala

postihovala více

katolická církev. V roce 1950

Tehdy totiž režim vůči ní provedl
osobností, mužské

či méně

řády

a také

tři

věřící

všechny církve, avšak
měla svůj hořký

radikální zásahy, které ji
i duchovní

kalich vypít až do dna.

připravily

řeckokatolické

nepřítelem číslo

o

řadu

významných

církve. Jednalo se o církevní

monstrprocesy a tzv. Akce K a P.
Řeholní řády a kongregace byly režimem považovány za nejvěrnější a tudíž nejreakčnější
součást

katolické církve, proto není divu, že již od roku 1949 se

připravoval vůči

Akce K byla zahájena v noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byla
bezpečnostními

orgány a více než 1700

řeholníků

bylo

nim zásah.

přepadena řada

soustředěno

do

klášteru

několika

tzv.

centralizačních klášterů. Na přelomu dubna a května se ocitli v těchto klášterech i zbylí
řeholníci.

Od

července

do listopadu probíhalo obdobné

soustřeďování řeholnic.

Vzhledem

k jejich velkému počtu a k problémům, jež by způsobil jejich odchod z nemocnic a sociálních
ústavů, byla z celkového počtu 10000 internována jen část řeholních sester. 114 Protože na
III Zavádění občanských sňatků bylo bedlivě sledován okresními i krajskými národními výbory. Okresní
církevní tajemníci shromažďovali údaje od matrikářů MNV, které zasílali zpočátku ve formě podrobných hlášení
a později už jen jako statistiky krajskému církevnímu tajemníkovi, ten sumarizované údaje postoupil SÚC.
Některá hlášení OCT byla velmi podrobná. Skutečnou kuriozitou je hlášení OCT v Jaroměři z 16. února 1950,
které popisuje bouřlivý průběh dvou rómských svateb, konaných na MNV Jaroměři - viz příloha Č. 4
112 Tuto hypotézu, která se opírá o vzpomínky pamětníků, by mohl samozřejmě podpořit průzkum matrik z roku
1949.
113 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 163, inv. Č. 378, uzavřené sňatky 1950; SOkA Trutnov, f. ONV
Trutnov, kt 490, inv. Č. 3620, situační zprávy 15.11. a 21.12.1950.
114 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 118nn., podrobněji viz VAŠKO, V.: Neulčená II, s. 149nn., VLČEK, Vojtěch:
Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. Olomouc 2003.

35

Trutnovsku se v této

době

již žádná mužská

řeholní

komunita nevyskytovala a z řeholnic tu

byly pouze ošetřovatelky v nemocnici v Žacléři a v domovech důchodců v Lamperticích a
Pilníkově,

akce K se Trutnovska
významně

zdejší církevní situaci

přemístěno

Trutnovsko bylo

bezprostředně

nedotkla.

Přesto

její

důsledky

zanedlouho

ovlivnily, a to kupodivu z určitého pohledu i

v průběhu první poloviny padesátých let

internovaných sester, které zde pracovaly především v textilním
však povzbudila mnohé věřící i duchovní a naopak
' v ' 115
zo dpovevd'
nemu funk'
ClOnan.

průmyslu.

způsobila

kladně.

několik

Na
set

Jejich přítomnost

starosti nejednomu

V roce 1646 v Užhorodu uznalo několik desítek pravoslavných duchovních autoritu papeže
a položilo tak na území Uher základ řeckokatolické církvi, tedy církvi, která se svými obřady i
mnohými zvyklostmi podobá pravoslavné církvi
součástí

(například

nepovinný celibát), avšak je

katolické církve. Její postavení nebylo nikdy jednoduché. Katolíci západního -

římského

- ritu na

řeckokatolíky hleděli často

s podezřením, pro pravoslavné

představovali

zase odpadlíky a zrádce. Po rakousko-uherském vyrovnání byla tato církev, která
věřící

měla

své

zejména na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi, vystavena silné maďarizaci. To

vůči ní po roce 1918 - podobně jako porakouštěné římskokatolické církvi v Čechách -

vyvolalo
světové

značnou nedůvěru

a bylo

války stála v opozici

vůči

podnětem

k hnutí za návrat k pravoslavL V době druhé

Slovenskému státu, což ji v antifašistických kruzích

vyneslo naopak zvýšenou prestiž. Avšak po roce 1946, kdy byla zlikvidovaná řeckokatolická
církev v SSSR,

začaly

její problémy nanovo. Byla

obviňována

ze spolupráce s banderovci a

po roce 1948 útoky ještě zesílily. Velmi se v tomto boji angažovala pravoslavná církev, která
se svými 57 000

členy

nedosahovala ani

pětiny věřících

církve

řeckokatolické. Během

roku

1949 byl ve spolupráci s pravoslavnými

vytvořen

plán na postupnou likvidaci

řeckokatolické

církve, který dostal název akce P. Od

počátku

roku 1950 byly

vytvářeny

tzv. návratové

výbory, které

měly přesvědčovat řeckokatolické kněze

dubna 1950 byl svolán

sněm,

který schválil

Optimismus komunistického vedení, které

a

věřící

k přestupu na pravoslaví. 28.

připojení řeckokatolické
předpokládalo

církve k pravoslavL

dobrovolný masový

přechod

k pravoslaví, se však nevyplnil a duchovní museli být k přestupu nuceni násilím. Až za měsíc
se takto

podařilo

získat souhlas

prohlášena za zrušenou.
ne trvale, což se ukázalo
římskokatolické, ač

115

těsné nadpoloviční většiny

Větší část věřících
při

duchovních. Církev byla poté

se s touto situací postupně

obnovení církve v roce 1968. Další

to nebylo

oficiálně

možné, a další

Více viz kapitola VI. Řeholnice
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část

část

smířila,

avšak obvykle

se snažila přejít k církvi

odmítla vzít zrušení církve na

vědomí.

Duchovní,

kteří

odmítli

přejít

k pravoslaví, byli

zakázaný kontakt se Slovenskem. Takto bylo

přesídleni

počátkem

do

českých

zemí a

měli

padesátých let deportováno 104

kněží. I 16

Problém zrušené

členy,

tato církev své
někteří

řeckokatolické

církve se objevil i na Trutnovsku. Ne že by tu

ale v rámci osídlování

pohraničí

sem

Nepochybně

náleželi k církvi pravoslavné.

dříve měla

přicházela řada Slováků,

se jednalo o bývalé

z nichž

příslušníky

řeckokatolické církve. Část z nich využila situace a udělala to, co by ve své domovině udělat
oficiálně přestoupila

nemohla přelomu

rozhodl

roku 1951 a 1952 však
věc vyšetřit. Zřejmě

římskokatolické.

k církvi
přece

však,

Hromadné

přestupy Slováků

na

jen vzbudily pozornost církevního tajemníka, který se

přetížen

jinými problémy, v této

věci

žádné další kroky

neprovedl. ll7 Přesto se problémům s řeckokatolíky nevyhnul. Zřejmě během roku 1952 přišel
na Trutnovsko bývalý řeckokatolický duchovní Michal Sabat i s celou svou rodinou a později
přibyl

i jeho švagr,
závodů

lesních

Dvůr

okresech

rovněž řeckokatolický

později

a

duchovní Pavel CiUi. Sabat pracoval nejprve u

se svým švagrem v Rybeně v Bernarticích. Také v sousedních

Králové a Vrchlabí byli

umístěni

vysídlení duchovní této církve. Nejvíce

stížností se ozývalo na Sabata. Sabat podle hlášení okresního církevního tajemníka prý
neustále
penězi

dojížděl

na Slovensko, kde

a potravinami tak

hojně,

tajemníka se dokonce zrodila

"reakčně působil"

že jejich

představa,

přebytky

provést

určitého uvolnění poměrů

přeložení

církevním

tajemníkům

i další

mohl prodávat. Ve fantazii církevního

že by tento údajný

zaměstnanec potravinářského průmyslu

a požádal o

a jeho bývalí farníci ho zásobovali

řeckokatolický

nějakou

přítel banderovců

mohl jako

sabotáž. Koncem roku 1956 využil

na východní Slovensko. Trnem v oku byl

duchovní -

Krlička,

který žil v Hostinném.

Často prý zajížděl na Trutnovsko, kde se přátelil s určitým okruhem místních duchovních a

také s internovanými řeholnicemi. I 19
Roku 1950 se odehrály také první církevní monstrprocesy. Nejprve
s představiteli mužských
Na sklonku roku pak
s olomouckým

řeholních řádů,

začal

světícím

který byl

jeden z nich

přímo

vlastně bezprostřední přípravou

proces se spolupracovníky

biskupem Stanislavem Zelou.

obdobný "slovenský" monstrproces a po

něm

proběhl

arcibiskupů
Počátkem

následovalo

proces

na akci K.

Berana a Matochy v čele
roku 1951 byl

ještě několik

uspořádán

menších

procesů,

v Hradci Králové se spolupracovníky biskupa Píchy. Všechny procesy

116 BARNOVSKÝ, Michal: Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu roku 1950. Soudobé dějiny 23,2001, s. 312-331; KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 114-118; VAŠKO, V.: Neumlčená II, s. 169-175.
117 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 573, inv. č. 4097, evidence změn náboženského vyznání, kt 574, inv. Č.
4111, situační zpráva 4.3.1952.
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byly provázené mohutnou propagandou proti církvi. 119 Také na Trutnovsku byl monstrproces
s pomocníky
rezoluce za

biskupů

přísné

probírán na závodech na tzv. desetiminutovkách,

potrestání

zrádců

a církevní tajemník si mnul ruce

zaměstnanci
při

posílali

pomyšlení, kolik

katolíků opustí řady církve. Žádný velký exodus se však nekonal. Katoličtí duchovní se

k procesům většinou odmítali vyjadřovat, nekatolíci prý projevovali škodolibou radost.1 20
Propaganda

chtěla vytěžit

z procesů co nejvíce, proto byl

například

v květnu 1951 promítán

v Trutnově film "Odhalená zrada". Film se promítal celý týden dvakrát
vždy

plně

obsazeno. Jak by také ne, když byl nábor na

denně

a kino bylo

představení prováděn

stranickými
stejně

organizacemi a diváci z venkova byly sváženi objednanými autobusy. Film byl potom jako

předtím

samotné procesy - probírán na závodních desetiminutovkách.

Podobně měl

využit i tzv. Babický případ, kdy byli k trestu smrti odsouzeni dva duchovní. Proces
především

u

nevěřících

a

nekatolíků.

dělníci

Mnozí

prý

rozhořčeně

být

měl

ohlas

napadali katolické

věřící

121
včetně příslušníků Katolické akce a odsuzovali celou církev.
Uspořádáním procesů

vyvrcholily zásahy proti katolické církvi, avšak zbývalo

dořešit ještě

problém· biskupů. Od května 1949 byli postupně izolováni od okolí: jejich nejbližší
spolupracovníci byli

vyměněni

za osoby režimu

nahradily je porady kapitulních

vikářů, kteří

přijatelné,

biskupské konference se zrušily a

nyní fakticky diecéze vedli místo

biskupů,

biskupové přišli i o své spojení s Římem. 122 Přesto chtělo vedení KSČ definitivně vyřešit
jejich postavení byl

vyřešen

buď

je zavázat ke spolupráci nebo

problém arcibiskupa Berana, který se již od 19.

vězení. Počátkem března
biskupů

bylo

umožněno

museli odvolat všechna
bezvýhradně

definitivně

1951 byl

převezen

vrátit se do
opatření,

čela

odstranit z diecéze. Nejprve
června

nacházel v domácím

mimo Prahu do internace. Naproti tomu

části

diecéze, ovšem za velmi nevýhodných podmínek:

která v boji s komunistickou politikou dosud

uznat církevní zákony a především složit slib věrnosti, k

čemuž

došlo 12.

učinili,
března

1951. Mezi jinými ke slibu přistoupil i stárnoucí královéhradecký biskup Mořic Pícha. 123
Komunističtí představitelé přikládali

slibu biskupů -

uskutečněnému

po dvou letech úporného

!lS SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 576, inv. č. 4122, zprávy o řeckokatolických duchovních, kt 672, inv. Č.
4797.
119 KAPLAN, K. Stát a církev, s. 120 a 139; VAŠKO, V.: Neumlčená II, s. 133 a217.
120 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kart 490, inv. Č. 3620, situační zprávy 30.11.1950 a 21.12.1950.
121 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. Č. 4111, situační zprávy 28.5.1951 a 30.7.1951.
122 19. října 1950 byl se souhlasem Píchy ustanoven generálním vikářem královéhradecké diecéze L. Hronek.
123 Tento někdejší odpůrce komunismu, který dříve odmítal jakoukoli kolaboraci s režimem, nyní naopak
vyzýval k loajalitě vůči režimu. Jeho pastýřské listy, dosud odmítající Katolickou akci a jiné projevy církevní
politiky, teď vybízely k plnění zemědělských dodávek či k účasti na mírových akcích. Podle ministra vnitra byl
"zcela pod kontrolou Státního úřadu pro věci církevní, jemuž (bez ohledu na své pravé smýšlení) vychází
všemožně vstříc." Ani to ho však málem nezachránilo před trestním stíháním. (Srov. KAPLAN, Karel: Kronika
komunistického Československa, s. 614.)
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patřičně propagačně

boje s katolickou hierarchií - velký význam a nemohli ho tedy

Událost plnila noviny i filmové týdeníky. Ohlas mezi duchovními a
jednoznačný: někteří

jej uvítali, jiní to brali jako zradu na

těch, kteří

věřícími

nevyužít.

však nebyl

biskupy poslouchali a

byli kvůli tomu postiženi. 124 Na Trutnovsku prý katolící z řad pracujících přijali slib s úlevou,
s duchovními to však nepohnulo. Byli

přesvědčeni,

že biskupové složili slib z donucení, a

většina z nich odmítla přečíst pastýřský list biskupa Píchy. 125

Ovládnutí církví - zejména té

římskokatolické

- bylo nyní

plně dokončeno.

Církve

řídil

SÚC, církevní tajemníci a režimu loajální duchovní. Jakýmsi vnějším výrazem podřízenosti
katolické církve státu byla
měly

hranice

počátkem

souhlasit s hranicemi

roku 1952

okresů.

uskutečněná

reorganizace

vikariátů,

jejichž

Okres Trutnov, kam dosud zasahoval vikariát

Náchod, Hostinné a Trutnov, měl nyní tvořit vikariát jediný, k němuž byl navíc připojen okres
Vrchlabí. Novým vikářem se stal úpický farář a dosavadní vikář náchodský Jan Abendroth. 126
I když nekatolické církve mohly
směřovat

ale

dělo

pouze

nějakou

dobu žít v iluzi, že komunistická politika bude

vůči katolíkům, různá opatření

v poněkud

mírnější podobě,

vedení, že nekatolíci jsou

přece

postihovala stále

častěji

i je. Zpravidla se tak

což souviselo s přetrvávajícím názorem komunistického
jen menším

nebezpečím

než katolická církev.

Ještě

v šedesátých letech Novotný zastával názor, že katolická církev zůstává nepřítelem číslo jedna
a není možné ji stavět do jedné řady s ostatními církvemi. 127 Nicméně v případě potřeby
neváhal režim použít nejtvrdší
Církve

adventistů

opatření

ani

vůči

jiným denominacím, jak ukazuje

sedmého dne. Vztah této malé církve a státu od

počátku

případ

komplikovalo

jejich nekompromisní trvání na slavení soboty jako dne pracovního klidu, což se projevovalo
zejména neposíláním

dětí

v tento den do školy. Spor vedl až k zákazu

činnosti

jejich církve

k 1. říjnu 1952, o němž rozhodl sekretariát ÚV KSČ. 128 První říjnový den se tak objevili před
překvapenými představiteli adventistů
výměru začali

v Trutnově a ve Rtyni zástupci ONV. Po

se soupisem a zabavováním církevního majetku, který obnášel

přečtení

především

vybavení bohoslužebných místností a náboženskou literaturu. Zástupci církve se neodvážili
žádného odporu, pouze prý poukazovali na katolickou církev, která vyvíjí proti státní

činnost

a

doposud s ní nic neudělali. 129 Adventisté však již dlouho měli u církevního tajemníka špatnou
pověst.

Ve svých zprávách

nadřízeným

tvrdil, že adventisté provádí fanatické

přetahování

KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 132-148.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy 30.3.1951.
126 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 152; SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. č. 4133, seznamy vikariátů,
kt 576, inv. č. 4163, beseda s duchovními 19.12.1951.
127 KAPLAN, K.: Kronika komunistického Československa, s. 643.
128 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 123.
129 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. č. 4124, zpráva o zastavení činnosti adventistů.
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příslušníků

jiných církví, což

způsobuje

rozvrat v rodinách., "ženám, které nejsou v jejich

církvi, hrozí, že nebudou moci rodit a jejich

děti

budou nemocné." a

lékaři

že ženy v porodnici "jsou stále zabořeny v bibli a léčení špatně pokračuje."
však se zákazem
Rtyni.

Kvůli

nesmířili

a v činnosti

zřejmě střídali

utajení

pokračovali tajně

místa

schůzek,

si

údajně stěžují,

130

Adventisté se

na obou místech - v Trutnově a ve

ale slídivému oku StB a okresního

církevního tajemníka jejich činnost stejně neunikla. l3l Když byla v září 1956 činnost církve
opět

povolena, byl v Trutnově 15. prosince

zřízen

sbor, k němuž náležely kazatelské stanice

v Náchodě, Vrchlabí, Rtyni v Podkrkonoší a Březové u Broumova. 132

IV.S Ideologická ofenzíva

V polovině 1952 se špičky KSČ domnívaly, že nyní skončil "politický boj" proti církvím,
jehož cílem bylo ovládnout jejich organizační strukturu. Podle názoru Fierlingera, tehdejšího
představeného SÚC, "reakce už není schopna za dnešního stavu věcí pro své záměry nějakým

pronikavým

způsobem

církví využít, jelikož máme duchovní správu plně ve svých rukách. Za

dnešních okolností a při dosavadním provádění církevní politiky nemohou církve představovat
akutní vážné nebezpečí pro stát.

,,133

Toto optimistické přesvědčení mělo za následek mj.

rozpuštění církevní šestky i krajských pětek a okresních trojek a snížení významu SÚC, který

od roku 1953 již

neměl

postavení ministerstva a o

tři

roky

později

byl

začleněn

do

ministerstva školství. Na druhou stranu však museli komunisté přiznat, že většinu duchovních
a

věřících

na svou stranu nezískali. Církve už sice nebyly vážnou překážkou "socialistického

budování", ale ani se od nich nedala

očekávat

žádná významná pomoc. Navíc si stále

zachovávaly své početné členstvo, a to i mezi příslušníky KSČ. Vždyť ještě na počátku roku
1952 bylo v řadách KSČ jen necelých 18 % osob bez vyznání.
Ani na Trutnovsku nemohl být církevní tajemník v tomto
zejména

katoličtí,

se

vesměs

přisuzovaly neúspěšné

odmítali zapojovat do

snahy založit JZD,

údajně

veřejného

odrazovali

směru

spokojen. Duchovní,

života, jejich vlivu se
děti

často

a mládež od vstupu do

Československého svazu mládeže a pionýrské organizace. V roce 1951 byla navíc

zaznamenána stoupající účast na bohoslužbách. 134 Stížnosti se ozývaly i na přetrvávající
připomínky

náboženství (v trutnovské nemocnici prý stále visí

kříže,

zatímco obrazy

státníků

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy 30.11.1950 a 21.12.1950.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inY. č. 4111, situační zprávy 29.5.1953 a 29.10.1953.
132 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 672, inv. č. 4797, povolení činnosti Církve adventistů 15.12.1956.
133 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 163.
134 Např. bohoslužeb na Bílou sobotu se v Trutnově zúčastnilo v roce 1950 asi 400 osob, zatímco o rok později
přišlo 600 osob.
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chybí). 135 výstupy věřících z církví nebyly Sice zanedbatelné, ale nešlo ani o žádná
ohromující

čísla.

bylo ze 146

Týkalo se to i státních a stranických organizací.

zaměstnanců

Ještě

na počátku roku 1953

ONV v Trutnově pouze 27 bez vyznání, a to i

přesto,

členy KSČ. 136 Rozruch vyvolalo jak mezi věřícími,

zaměstnanců bylo

komunistickými

funkcionáři

horník z Malých

Svatoňovic, člen

letech onemocněl a těsně

obrácení

před

smrtelně

že 99

tak mezi

nemocného komunisty Josefa Mullera. Tento

MNV i místního

akčního

výboru, Sokol, ve svých

čtyřiceti

smrtí požádal, aby ho do náchodské nemocnice přišel navštívit

P. Jan Nádvomík. Vrcholem všeho pak byl církevní

pohřeb,

který údajně Nádvomík

agitačně

zneužil. Takto popsal celý případ trutnovský církevní tajemník:
"V Malých

Svatoňovicích zemřel

soudruh Josef Muller, který byl znám jako dobrý

komunista, aktivní pracovník MNV a MA V NF,

bezvěrec

smrtí ležel v náchodské nemocnici, kde byl tamními

a

nepřítel

řeholními

Před svou

katolické církve.

sestrami donucen k tomu, aby

podepsal přihlášku do katolické církve. S. Muller dva dny před svou smrtí nechal se
sv. svátostmi a vyžádal si, aby byl pohřben do

země, přestože

si léta platil krematorium. Za

jakých okolností ke všemu došlo není nám známo. Jisto však je, že této
šikovným

způsobem

využil d. p. Nádvorník z Malých

Svatoňovic,

dojemný proslov, kde také prohlásil, že s panem Mullerem
mu jmenovaný projevil jako ten
všechny

účastníky pohřbu,

vyznání, který v celém svém
když je mu
v

nejhůře,

nejčestnější člověk

na

Mullera

označil

životě

byl horlivým

nad hrobem

dlouhý rozhovor, v kterém se

světě.

vyznavačem

při pohřbu

byť

zprávě člen

Svou

řečí farář

rozplakal
člověk

bylo více. Co se týká té

marxismu-leninismu,· najednou,
Věřící

,,137

řeholnic,

svým "lišáckým farizejským proslovem" všechny

přítomné

jaká je jejich

čestnosti

bez

OAV NF v Trutnově, který obrácení

rozplakal, ale" my zúčastnění komunisté jsme neplakali a
poučiti,

velmi

vykonanou ve smrtelné agónii na nátlak

dokonce za zradu,

náchodské jeptišky

měl

odhodí to, v co vždycky věřil a připoutá se k Bohu, kterého popíral.

formulace použil ve své

Nádvorník prý sice

který

skutečnosti

kterých bylo veliké množství, a jak by také ne, když

obci i v okolí pokládají případ s. Mullera skoro za zázrak.
Ještě ostřejší

měl

zaopatřiti

činnost

řekli

jsme si, že už je nejvyšší čas

v nemocnici, protože podobných

případů

soudruha Mullera, jsem toho názoru, že komunista musí býti

tvrdý i ve smrti, jak nám to ukázali naši soudruzi v koncentračních táborech. " Nakonec celý
případ nazval komedií, která "papežence posílila k boji proti nám". 138

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, lm 4, zápis rady 29.11.1951.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4108, hlášení o výstupu zaměstnanců ONV z církví, inv. Č.
4111, situační zprávy.
137 SOkA Trunov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. Č. 4111, situační zpráva 30.10.1951.
138 SOkA Trunov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. Č. 4118, zpráva o pohr1m komunisty Mullera 15.10.1951.
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Na stávající situaci reagovalo vedení KSČ změnou kurzu. Prioritou již nyní nebyl
"politický boj", nýbrž "boj o
základnám "reakce"
společnosti. Změnu

věřící".

vystřídal

Tažení proti církvím jakožto institucím a potenciálním

boj proti náboženství, jehož cílem byla úplná ateizace
podobně

kurzu vyhlásil

jako

při

jiných

příležitostech

ministr Kopecký

v červnu 1952 v jednom ze svých projevůY9 Za touto změnou kurzu si však nelze
představovat,

vyměnili

že by komunisté dosavadní perzekuci a tuhou kontrolu církví

za

ideologický boj. Šlo pouze o změnu priorit. Administrativní dohled nad církvemi i další
opatření pochopitelně pokračovala

i nadále. Také ideologický boj proti náboženství tu byl již

před rokem 1952, vzpomeňme na propagandistické filmy o Čihošti či o procesech s biskupy,

snaha vytlačit náboženství z života běžného
či

zavedením povinných

občana

občanských sňatků.

se projevila například postátněním matrik

Ve svém boji proti "náboženským předsudkům"

kombinoval režim propagandu spolu s nátlakem.

Předmětem

zájmu se stali v první

řadě

komunisté, pracovníci státního aparátu a mládež. V dokumentech KSČ se stále častěji
objevovaly pojmy jako "náboženské předsudky, náboženské tmářství, škodlivost náboženství"
apod. Ateistické

propagandě

představení. Přesvědčování

měly

i nátlak

sloužit

osvětové

měl přimět věřící

přednášky,

divadelní a filmová

k vystupování z církví.

Kromě členů

KSČ a pracovníků státního aparátu se zájem "misionářů" ateismu zaměřil především na

mládež a na ty,
měly

kteří

na ní

měli

vliv -

učitele.

Pionýrské akce

pořádané

v

době

bohoslužeb

snížit účast mládeže na církevních akcích. Významná byla změna ve výuce náboženství,

které bylo dosud
rodiče dítě

běžným předmětem

z výuky

výslovně

školního

vyučování

neodhlásili. První

změna

kdy podle vyhlášky ministerstva školství nebyly již
na výuku

zařazovány

automaticky, ale

rodiče

děti,

a pro

církví povinné, pokud

nastala ve školním roce 1952/1953,
vedené jako

je museli

náboženství přeřazovány na odpolední výuku, což bylo

členy

členové některé

přihlásit.

odůvodněno

z církví,

Dále byly hodiny

tím, aby

děti,

jež hodiny

náboženství nenavštěvují, neměly ve výuce zbytečné pauzy.140 Tato opatření však měla
především přispět

ke snížení

počtu dětí

na výuce náboženství. Další

zákona 31/1953 Sb., kdy výuka náboženství
Přihlašování
rodiče dítě

139

přestala

být

definitivně

na náboženství provázela různá administrativní

na výuku

nepřihlásili.

Stejnému

záměru

opatření přišla

opatření

sloužilo i

povinným

po

přijetí

předmětem.

i výhrůžky, takže mnozí

zařazování nejzajímavějších

Vyznění projevu Kopeckého se někteří snažili zmírnit. Například v pokynech k podzimním konferencím

římskokatolických

duchovních v roce 1952 se tvrdilo, že Kopecký svými výpady vůči náboženství pouze
vyslovil svůj marxistický názor, avšak v žádném případě nevyzýval k ideologickému boji. Viz SOkA Trutnov, kt
576, inv. č. 4164, směrnice k besedám duchovních
140 Vyhláška ministerstva školství, věd a umění z 23.6.1952. Viz Věstník MŠVU 1952, roč. VIII, s. 247.
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kroužků

pionýrských

na dobu výuky náboženství a

kampaň, probíhající v rámci běžného vyučovánL

Také na Trutnovsku probíhal více
zejména ve školách. Duchovní i
otevřeně

znak

protináboženský boj již před rokem 1952,

náboženství si

stěžovali,

odpověděl,

evangelíků

že

kříž

a Církve

Maršově,

je znakem

který nechal ve

římskokatolické

že

při běžném vyučování

se

československé.

Němci, kteří

Slováci a

odstranit

Na jiné škole prý zase zakázali

zamýšlena jako protináboženská agitace. Její
především

třídách

vyznění

kříže.

Na výtku

církve a tudíž by tam musel viset také

koledy. V Bernarticích se koncem roku 1951 konala

žili

masivní protináboženská

popírá existence Boha. Duchovní Jaroslav Ma1íšek se dostal do prudkého sporu

s ředitelem školy v Horním
Malíška

či méně skrytě

učitelé

pochopitelně

141

dětem nacvičovat

osvětová přednáška,

však bylo spíše

která byla

rozpačité, neboť

v obci

byli dosud "nábožensky založení". Navíc v první

řadě

seděl místní duchovní, který dokonce přednášejícímu zapůjčil vlastní promítačku. 142

Avšak od roku 1953

začaly

mít tyto akce, které byly do té doby spíše soukromými

iniciativami, systematický charakter.
byly do plánu

osvětových

besed

Kupříkladu

zařazeny

na lednové

schůzi

okresní

osvětové

na popud církevního tajemníka

komise

přednášky

o

náboženství a filmy o vesmíru a o původu člověka. 143 V protináboženské osvětě mělo mít své
místo také divadlo. Okresní církevní tajemníci v královéhradeckém kraji dostali na jaře roku
1953 pokyny o spolupráci s divadelními soubory. Podle nich
amatérským
místě

souborům,

této

hře

pak

poradit profesionálním i

jaký typ hry s proticírkevní tématikou by se mohl na konkrétním

hrát. V religioznějších obcích, kde bylo

obyvatelstvo, se

měli

měla uvádět

měly postupně

třeba

nejprve získat nábožensky založené

hra o vynálezci hromosvodu P. Divišovi Na přímětické
následovat hry s

"pokrokovější

faře.

Po

tendencí". Naopak tam, kde se

takové ohledy brát nemusely, mohla být sehrána veselohra J. Zrotala Slepice a kostelník.
Kostelník Kodýtek ve spojení s kulakem Voznicou brání založení JZD, avšak hlavní hrdina
Pěknica

jejich rejdy odhalí a navzdory své

reakcionářské ženě

vstoupí do JZD.

Ještě ostřejší

vyznění mají hry Stanislava Šindlera Rodné lány a G. Opustila Po západu slunce, kde

zápornou roli

štváče

proti JZD sehraje místní

farář,

podruhé dokonce s agentem CIA. Protináboženské

jednou ve spojení s místními kulaky,
propagandě měla

posloužit i

tradiční

historická témata, především postavy Jana Husa a Jana Žižky. 144
141 CUHRA, 1.: KSČ, stát a římskokatolická církev, s. 275; KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 172; týž: Kronika
komunistického Československa, s. 623 a 628; TRETERA, Jiří Rajmund: Nová právní situace církví a
náboženských společností v roce 1950. In: Stát a církev v roce 1950. Brno, CDK 2000, s. 28.
142 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zpráva 18.10.1950, kt 574, inv. č. 4111,
situační zprávy 14.2.1951 a 3.12.1951.
143 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. Č. 4111, situační zpráva 2.2.1953.
144 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. Č. 4125, protináboženská osvěta.
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řečeno

Už bylo
mládeži. Po

dohodě

městech

poklad.

červnu

zařazovány

nedělní

na každé

okresu bohatý program k Mezinárodnímu dni
Při zavádění

nového

způsobu

dětí,

Trutnově měly

být

těla uspořádán

ve všech

zahrnující divadla, filmy i hru o

výuky náboženství ve školním roce 1952/1953 byla

duchovním v královéhradeckém kraji rozeslána

vyhláška ministerstva školství. Zanedlouho však bylo její
někteří

zejména

dopoledne v době bohoslužeb pionýrské

roku 1955 byl jako protiváha slavnosti Božího

římskokatolickým

toho

směru věnována

pozornost byla v tomto

církevního tajemníka s vedoucí pionýrského domu v

od konce roku 1953
besedy. V

mimořádná

výše, že

čtení

konzistoří

zmíněná

zakázáno s odůvodněním, že

duchovní zneužívají a vyhrožují lidem církevními tresty, pokud nepřihlásí

děti

na

výuku. Duchovní na Trutnovsku takové omezení kritizovali a poukazovali na to, že zatímco
oni výuku náboženství propagovat nesmí, je na druhé
dětí

Podobně nepříznivý

na náboženství.

ohlas

straně

vedena agitace proti přihlašování

měla změna

ve výuce náboženství také na

okrskové konferenci Církve československé. 145 Skutečný rozruch a pobouření duchovních i
části věřících
označením

však vyvolala

Akce VN

(vyučování

ztěžováno:

rodiče

na

počátku

do 8.

přihlášek

září!.K

nebývali

rozdány až

tomu nutno

funkcionářů KSČ

přičíst

rodiče

na výuku náboženství, ale
včas

7.

informováni,
přihlášek,

náboženství propagovat, vázla distribuce
formuláře

následujícího školního roku,

náboženství). Nejeuže

přihlášky

školního roku podávat
všelijak

opatření

září,

na

ačkoliv

pionýrské akce, které

prováděná

museli již od

přihlašování

neboť

duchovní

některých

předchozího

bylo nyní
nesměli

školách byly
vyplněné

pod

ještě

výuku

například

měly

být

měly

být podle usnesení aktivu

odevzdány

z 24. srpna 1953 používány k narušování výuky náboženství, a

protináboženskou propagandu ve školách. 146 Není divu, že na výuku se přihlásilo v okrese
pouze 54,5 %

dětí.

Následkem toho byla

propuštěna většina učitelek

náboženství a výuka

ležela na bedrech duchovních. Duchovní i delegace rodičů žádali církevního tajemníka, aby
povolil dodatečný zápis dětí, někteří vyhrožovali podáním stížnosti na SÚC. Církev
československá uspořádali

tajemník sice

částečně

v Horním Starém

Městě

dokonce podpisovou akci. Církevní

ustoupil, ale dohodl se s řediteli škol, že budou na dobu výuky

náboženství ještě častěji zařazovat nejoblíbenější pionýrské kroužky. 147

145 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4112, směrnice KCT 26.8.1952, kt 576, inv. č. 4163 a 4165,
beseda duchovních 2.9.1952 a okrsková konference CČS 23.8.1952, kt 672, inv. č. 4797, zpráva 28.5.1955.
146 Duchovní při vikariátní besedě 7.10.1953 uváděli, že na některých školách byly přihlášky vydány až 7. září.
Ředitel trutnovské jedenáctiletky Gréc prý rodičům říkal, že Bible je blbost a faráři jsou darebáci. Soudce
trutnovského soudu byl prý na pohovoru na prokuratuře za to, že přihlásil dítě na výuku náboženství. SOkA
Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 576, inv. č. 4163, beseda duchovních 7.10.1953
147 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. Č. 4111, situační zprávy 1953.
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Další sledovanou skupinou byli členové KSČ a pracovníci státních a jiných důležitých
příslušní funkcionáři zjišťovali,

institucí. Zde ovšem
kořínek.
ještě

Podle zprávy z roku 1956, tedy po
funkcionáři

našli

veřejně

strany a národních

najevo svou náboženskou

že náboženská víra má

několikaleté

výborů, kteří

příslušnost.

někdy

tuhý

ostré protináboženské kampani, se

místo "pokrokového smýšlení" dávali

Například předseda

MNV v Pilníkově,

funkcionář KSČ a zaměstnanec ONV Coufal nechal svou dceru oddat v kostele, tajemník

MNV ve Svobodě nad Úpou, rovněž člen KSČ, prosadil, aby byla dána církvím
československé i českobratrské evangelické k dispozici místnost na náměstí. Člen rady MNV

v Malých

Svatoňovicích

žádal pochvalné uznání pro zdejšího kněze Jana Nádvorníka, kterého

církevní tajemník nemohl ani vystát.

Předsedkyně

výboru žen ve Starém Rokytníku Tichá,

jejíž bratr byl předsedou místní organizace KSČ, chtěla dát k dispozici Církvi československé
místnosti MNV. I48 Obdobné stesky církevního tajemníka zaznívaly ještě počátkem šedesátých
let. 149
Církevní politika KSČ se vyznačovala rozporem, který byl kodifikován i v ústavě z roku
1960: ústavně byla sice zaručena svoboda vyznání, církve mohly vykonávat své bohoslužby,
na školách se
vyučování

vyučovalo

vedeno v duchu vědeckého

světového

výuka náboženství byla chápána jako
požadavek

vyučovat

zároveň

náboženství,

však

měla

být kulturní politika i veškeré

názoru, tedy marxismu-leninismu. Pokud by

součást vyučování,

v duchu státního ateismu. Tento do

potom by se i na ní vztahoval
očí

bijící nesmysl byl bohužel

skutečností a mohl být kdykoli použit jako argument proti učitelům náboženství. I5o Na to

doplatil P. Jaroslava Tyrner,

kněz

v Trutnově -

Poříčí,

jehož kauza nám

může

posloužit jako

exemplární příklad.
" Obžalovaný Jaroslav Tyrner... uznává se vinným trestným

činem

podvracení republiky

podle § 79a/1 tr. z., kterého se dopustil tím, že od roku 1957 do jara 1959 v okrese Trutnov,
zejména v obcích

Chvaleč

Trutnova, veden svým
římskokatolického

a Radvanice, jako administrátor

nepřátelstvím

světa

demokratickému

a život a ve snaze

nedůvěru

zřízení při

výuce

vypěstovat

k učitelům, když vyvracel zákonitý výklad

u

svěřené

mládeže naprostou oddanost

k náboženskému idealismu a zvrátit tak všechny výsledky dosažené
učiteli

fary v Poříčí u

náboženství na školách odvracel žáky od činnosti v pokrokové organizaci

mládežnické Pionýru a vzbuzoval u nich
vzniku

lidově

k dnešnímu

římskokatolické

v souladu se zásadami dnešního

zřízení

a vyvolat tak

při

výuce pokrokovými

nedůvěru

v pokrokové

148 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 672, inv. č. 4797, ovlivňování církevní politiky věřícími členy NV
25.1.1956.
149 Viz např. SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 54, příloha k zápisu rady 2.2.1961.
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mládežnické organizace a tak z nepřátelství k lidově demokratickému
podvratnou

činnost

společenskému řádu

proti

při výstavbě

socialismu. Za tento trestný
svo body napet ro ku.o {( 151

čin

zřízení prováděl

a vymoženostem pracujícího lidu, dosaženým

se mu podle § 79a/l tr. z. ukládá trest

odnětí

v

Rozsudek, který

zazněl

4.

června

1959 v zasedací síni krajského soudu v Hradci Králové,

několikaměsíční vyšetřování

završil

aktivit Jaroslava Tyrnera na školách ve

začalo počátkem

v Radvanicích. Vše

roku 1958, kdy

ředitele

školy ve

Chvalči

Chvalči

a

Václava

Šestáka upozornil předseda SRPŠ Oldřich Bartovský, že Tyrner dětem údajně zakazuje nosit
při hodinách náboženství pionýrské šátky. Šesták, který měl s Tyrnerem ohledně výuky
dříve, neboť

náboženství spory už
s výslechem
čehož

dětí.

byl Tyrner

11.

června

předvolán

jeho hodiny

pak odeslal

navštěvovali

denunciační

i

nepřihlášení

žáci,

začal

dopis na ONV v Trutnově, následkem

na pohovor k okresnímu církevnímu tajemníkovi. Po zahájení

nového školního roku začaly výslechy dětí z chvalečské školy. Ukázalo se, že se případ týká v
podstatě

jen jednoho žáka - Gejzy Hurta, kterého

kvůli

špatnému chování Tymer

občas

fyzicky potrestal a jemuž údajně sundal šátek a řekl mu, aby ho už na náboženství nenosi1. 152
Počátkem

listopadu se už ale

začínala rozjíždět

obdobná kauza také ve škole v Radvanicích.

Tamní žáci tvrdili, že jim nejen zakazoval nosit pionýrské šátky, ale dokonce je odrazoval od
členství

v Pionýrské organizaci. Navíc

jak Tyrner při výuce
učitelé

děti přesvědčuje,

tvrdí, tak lžou a

děti

někteří

že

svět

jim nemají

žáci s učitelkou

počátkem

listopadu zaslechli,

nemohl vzniknout sám od sebe, a pokud jim to

věřit.

To prý pedagogický sbor v Radvanicích

rozezlilo, neboť tím Tyrner narušoval socialistickou výchovu žáků a přiváděl je do zmatků. 153
Z Tyrnerovy obhajoby vyplývá, že
výuce náboženství choval
nevyhýbal ani

pohlavkům

případ

ve Chval či se odehrál takto: Gejza Hurt se

poněkud neukázněně

a Tyrner, který byl

přitom zůstal

pionýrský šátek. Naštvaný Gejza potom navedl

spolužáka, aby tvrdili, že jim šátky zakazoval nosit. Obdobné

velmi

Některým žákům

pravděpodobné,

prudší povahy, se

a podobným trestům. Jednou si Gejza neoprávněně přesedl, Tyrner

ho vedl na místo a v ruce mu

v Radvanicích.

zřejmě

při

že to byl

vysvětlení měl

i ke kauze

se s výukou náboženství kryly pionýrské kroužky - a je

záměr

- což Tymera zlobilo,

neboť děti

pak chodili na jeho

výuku pozdě. Proto je upozornil, že nesouhlasí s tím, aby chodili na pionýrské kroužky místo
na náboženství, což

některé děti

se jim ostatní posmívají

kvůli

mohly pochopit jako zákaz. Jednou si mu

děti stěžovaly,

že

náboženství a tvrdí, že náboženství je nesmysl. Proto jim řekl,

Srov. CUHRA, 1.: KSČ, stát a římskokatolická církev, s. 278.
AMV, V-647 RK, rozsudek KS H. Králové T 08/59.
152 AMV, V-647 HK, výslechy žáků a ředitele školy ve Chvalči.
150

151
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at' jim nevěří, protože jejich spolužáci lžou. O učitelích se prý takto ale nevyjádřil.

154

Pouze

když se mluvili o záležitostech, kde se dostával do rozporu náboženský pohled se školním
výkladem jako v případě vzniku

světa

člověka,

a

nabádal

děti,

aby

věřili

více Bibli než

učitelům. 155 Později v soukromém rozhovoru prý opakovaně popřel, že by zakazoval nosit

pionýrské šátky, ale naopak připustil, že dětem vyvracel některé věci, jež se učili ve škole. 156
při

Jaroslav Tyrner tedy možná
bylo jeho

výuce náboženství

"provinění" nepatřičně zveličeno,

což

řekl

více, než

ostatně přiznal

později přiznal, přesto

i krajský soud v roce 1969,

když Tyrnera obžaloby zprostil. Sice už se asi nikdy nedozvíme, jak se celá
odehrála, zda je blíže k pravdě
učitelů,

to však

koneckonců

jednoho zákona

občan

svědectví

není ani

Tyrnera nebo zaujatých a možná i zastrašených

důležité.

něco,

odsouzen za

věc přesně

Podstatný je fakt, že zde mohl být na

co mu jiný zákon povoloval.

Hřebík

na

základě

hlavičku

uhodil rehabilitační soud, který v odůvodnění svého rozsudku pravil:

"Nutno totiž vycházet ze skutečnosti, že
ve

shodě

s

ústavně zaručenou

rodičům dětí,

tak i školským

vyučování náboženství na

svobodou svědomí a vyznání státem povoleno... Pak ovšem jak

orgánům

muselo být známo, a bylo nutno počítat s tím, že žáci při

náboženské výuce budou vystaveni vlivu idealistické filozofie, která
ideologie, zejména že jim bude
světa

při

hodinách

a života jako výsledek činnosti a

vznik rozporu ve

školách bylo (a dosud je)

vědomí těchto dětí

vůle

řím[sko]

boží. Z toho

v důsledku

tvořípodstatu

kat[olickým]
důvodu

opačného

knězem

náboženské

vykládán vznik

musel být také předpokládán

výkladu

těchto

otázek, podávaného

jim v ostatních školních předmětech na podkladě materialistické, marxistické filozofie. "
V skutku,

rozhořčovat

se, že

při

výuce náboženství se

neučí

157

v souladu s ateistickou filozofií,

je přinejmenším podivné. 158

IV.6 Církevní politika na přelomu padesátých a šedesátých let
Přestože

administrativní kontrola církví a protináboženská propaganda

roku 1968 trvalou
přesto přístup

součástí

církevní politiky

československých

k církvím prošel zejména v druhé

polovině

zůstávaly

státních a stranických

až do

orgánů,

padesátých let určitým vývojem. Po

AMV, V-647 RK, výslechy žáků a učitelů školy v Radvanicích.
Jeho obhajoba, že mu žáci a učitelka Věry Gorské špatně rozuměli, zní věrohodně. Ať už jeho slova zaslechli
oknem (těžko byla ale počátkem listopadu otevřená, jak tvrdili žáci) nebo za dveřmi (jak vypovídala Gorská),
mohli zaregistrovat jen útržky vět a slov vytržených z kontextu ..
155 AMV, V-647 RK, výslechy Tyrnera.
156 KAMÍNKY, Hradec Králové 2000, s. 49.
157 AMV, V-647 RK, rozsudek KS H. Králové 14 Tr 245/68.
158 Je ostatně příznačné, že na stejnou věc poukazoval církevní tajemník již v roce 1950 (učitelé náboženství
vykládají některé věci odlišně, než se děti dozvídají od ostatních učitelů). Tehdy za to nebyl nikdo odsouzen,
církevní tajemník pouze navrhoval osvětové přednášky pro učitele náboženství a nové učebnice. K čemu se
neodvážili sáhnout v roce 1950, to bylo kupodivu možné provést na úsvitu "zlatých let šedesátých".
153

154
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roce 1953 nastala zejména v důsledku mezinárodní situace
režimu, kdy
zazněly

které

začala

i na adresu

poněkud

pokračovala

být

zpochybňována některá opatření

některých "přehmatů"

uvolnění

využila

snaze zmírnit důsledky dosavadní ateistické
v roce 1957 protireakci státních
napomáhala

příznivá

orgánů,

krize komunistického

dosavadní politiky. Kritické hlasy

v církevní politice. Následovaly

zmírnily administrativní tlak na církve.

i nadále. Tohoto

určitá

většina

kampaně.

Nicméně

určité

korektury,

protináboženská

"osvěta"

církví, které zvýšily svou aktivitu ve

Oživení církevního života ale vyvolalo

které obnovily

vůči

církvím tvrdý kurz. K tomu jim

mezinárodní i vnitrostátní situace, která se po krizi vyvolané XX.

sjezdem KSSS pomalu stabilizovala: povstání v Maďarsku bylo potlačeno, v Polsku probíhala
"normalizace" a v Československu, kde narozdíl od těchto zemí nevyvolal XX. sjezd žádný
významnější společenský

pohyb,

třímal otěže pevně

v rukou zastánce tvrdého kurzu Antonín

Novotný. XI. sjezd KSČ v roce 1958 přijal novou linii strany, která jako cíl vytyčila dovršení
kulturní revoluce a výstavby socialismu. Téhož roku začala také nová vlna zatýkání

věřících

a

duchovních, která pokračovala i po velké amnestii v roce 1960. Jisté uvolňování nastalo až po
roce 1963. Zažitá

představa

o

"báječných"

šedesátých letech tak v oblasti církevní politiky

značně kulhá. 159

Vlažný

či

neutrální

přístup většiny

farností duchovními, hluboká rivalita

obyvatel k církvím a

především

mezi

víře, nedostatečné

římskokatolickou

a

obsazení

československou

církví na Úpicku - to vše činilo z Trutnovska téměř ideální oblast pro realizaci oficiální
církevní a náboženské politiky.

Přesto

byly zdejší církevní tajemníci neustále se situací

nespokojeni. V padesátých letech byly evergreenem jejich hlášení stížnosti na řeholnice, které
svými aktivitami přitahovaly obyvatelstvo a především

děti

na bohoslužby a kazily tak

slibně

se vyvíjející církevně politickou situaci. 160 Když většina řeholnic v druhé polovině padesátých
let Trutnovsko opustila, bránili zas lepšímu postupu ateizace podle názoru církevního
tajemníka

příliš

horliví duchovní, malá

uvědomělost učitelů

a

členů

strany, z nichž mnozí

dosud chodili do kostela, liknavost stranických organizací, národních výborů a jejich komisí a
nedostatečná činnost některých sborů pro občanské záležitosti. 161 Duchovní se prý zaměřují
především

na mládež, kterou si kupují sladkostmi a svatými obrázky,

shromažďují

pořádají

pro

kolem sebe ministranty. Dívky z nábožensky založených rodin

ně soutěže,

navádějí,

jak

159 K tomuto období viz KAPLAN, K: Stát a církev, s. 165-180; týž: Kronika komunistického Československa, s.
612-645; týž: Kořeny československé reformy 1968 III a IV. Brno 2002, s. 364-368; LETZ, Róbert: Perzekúcie
proti rímskokatolíckej církvi na Slovensku vrokoch 1959-1963. In: Soudobé dějiny, č. 2-3,2001, s. 332-349;
VLČEK, V.: Perzekuce mužských řádů a kongregací, s. 41-42.
160 Podrobněji viz kapitola VI. Řeholnice.
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obejít zákaz studia na pedagogických fakultách, aby si tak zajistili do budoucna
učitelky.

Problém

- tedy jakýchsi
často

viděl

"církevně propagačních

nedostatečně

kostelů

církevní tajemník také v tom, že proti množství
agitačních zařízení"

a

středisek.

vybavených kulturních

věřící

a modliteben

- stojí mnohem menší

počet

Nespokojen byl i se složením

návštěvníků bohoslužeb. Na jedné straně sem chodí členové KSČ, kteří se dosud nedokázali

oprostit od "náboženských před sudků", na straně druhé sem chodí i tzv. "bývalí lidé", kteří
nenavštěvují

přesvědčení,

svůj

negativní

situace církví na Trutnovsku koncem padesátých a

začátkem

bohoslužby z náboženského
postoj proti režimu. 162
Jaká však byla

skutečná

nýbrž tak prý projevují

šedesátých let?163 Podle odhadů církevního tajemníka se k církvím hlásilo asi 15% obyvatel.
Návštěva

bohoslužeb i

východočeského

počet

obřadů

církevních

kraje nejnižší procento

propaganda probíhala na všech frontách:

trvale klesaly. V okrese bylo v rámci

dětí, přihlášených

Učitelé

na výuku náboženství. Ateistická
schůzkách

v individuálních rozhovorech i na

SRPŠ přesvědčovali rodiče, aby děti odhlásili z výuky náboženství. Společnost pro šíření
vědeckých

a politických znalostí

pořádala

desítky

přednášek

věda

na téma

a náboženství,

vznik a vývoj náboženství, politika Vatikánu apod., které probíhaly na závodech, školách
internátech mládeže. Ochotnické soubory
loutková divadla zase

nacvičovat

měly zařazovat

satirické výstupy,

či

hry s protináboženskou tématikou,
"pranýřující

zázraky a

pověry".

Hvězdárna v Úpici organizovala astronomické kroužky a besedy o vesmíru, mezi mládeží

probíhala akce "Svazácké soboty a

neděle",

bohoslužeb. Podobné akce probíhaly v
zrušeny. V muzeích bylo v roce 1960
ostatní byly

zařazeny

neděli

která ji
i pro

vyřazeno

měla

děti,

odvést od

ale pro

návštěvy nedělních

nedostatečnou

odezvu byly

z expozic množství religiózních

předmětů

a

do "správného kontextu". V lidových knihovnách byla vyřazována díla

s "idealistickou filosofií" a nahrazována vhodnou literaturou s protináboženskou tématikou.
věnována částka

10 000

Kčs.

výbory byly vyzývány, aby nadále nepovolovaly náboženské

obřady

ve svých budovách.

Na tento

účel

Náboženské
občánků,

byla knihovnám v roce 1961

obřady měly

místo

nahradit aktivity

biřmování

církevní slavnosti

měly

být

a konfirmace
vytlačeny

sborů

pro

občanské

Místní národní

záležitosti: místo

předávání občanských průkazů.

křtů

Také

vítání

tradiční

oživenými lidovými tradicemi nebo zcela novými

Tyto sbory měly organizovat vítání občánků či předávání občanských průkazů patnáctiletým, starat se o
na pohřby, navštěvovat staré a nemocné občany, organizovat zlaté a diamantové
svatby atd., tedy nahrazovat tradiční činnost církví.
162 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 54, příloha zápisu rady 2.2.1961, kn 71, příloha zápisu rady 9.12.1963, kt
1562, inv. č. 6650, situační zprávy.
163 Následující statistické údaje se týkají nejen území "malého" okresu Trutnov v jeho hranicích do roku 1960,
ale území celého okresu včetně Vrchlabska a Královédvorska.
161

obřadní síně, zajišťovat řečníky
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akcemi,

například

oslavami vniku JZD. Náboženskou situací se

okresního národního výboru, která
uložila

ředitelům

škol s vysokým

například

opakovaně

zabývala rada

v roce 1961 na návrh církevního tajemníka

počtem věřících dětí,

návštěvnosti

aby dosáhli snížení

výuky náboženstvL 164 Jaké názory na církve v té době členové rady ONV zastávaly, více než
jasně

schůze,

ilustruje ukázka ze zápisu

která 2. února 1961 projednávala zprávu o

církevně

politické situaci na okrese:
měl připomínku

s. Jelínek:

k využití farních budov. Je nutno tam nechat faráři jednu

místnost na přestrojení, ale jinak je ji možno využít k jiným
být zakázány sbírky v kostele, protože to je
s. Tomášek:

připomíná,

že faráři jsou

účelům.

Dále myslím, že by měly

nedůstojné...

dobře

Dříve aspoň

placeni za nic.

vedli matriky a

chodili na pohřby, ale co dělají nyní?
s. Puhlovský: hovoří o problému docházky dětí na náboženství. Farář na začátku škol. roku

rozdal písemné

přihlášky dětem,

do 10.

září

je

děti přinesly vyplněné

a

učitel

pak už nic

nemohl dělat. Zvláště u Volyňských Čechů je dosud náboženská otázka značně rozšířena.
třídy.

Dává na zváženou, zda by nebylo správné povolit náboženství pouze do 2.
připomíná,

Dále

že za pohřeb si řekne farář 180 Kčs a je tam jen chvilku.

s. Vojtěch: jestliže má farář všechny možné nectnosti a nepracuje, je to dobré, ale

náboženskou otázku to

neřeší.

Ta víra nám zde

stejně zůstává

a

někdo

nám ji bude hlásat a

bude to o to horší, že o něm nebudeme vědět. 165
Ale proti církevní politika se neomezovala pouze na ateistickou propagandu
svobodné

činnosti

jako v celém

státě,

církví formou administrativních

zákroků.

či

omezování

době proběhla, obdobně

V této

vlna zatýkání duchovních. V roce 1959 byl odsouzen již zmíněný Jaroslav

Tyrner z Poříčí. V roce 1961 následovalo

zatčení

a

uvěznění

aktivního a oblíbeného katolického duchovního v Malých
usilovali církevní tajemníci po celá padesátá léta. A

Jana Nádvorníka, velmi

Svatoňovicích,

konečně

o jehož

odstranění

v roce 1963 byli odsouzeni

administrátor z Bernartic Emil Tichý a trutnovský kaplan František Michálek.V souvislosti
s posledně jmenovanými byl zbaven státního souhlasu Jaroslav
z Pilníkova, a
dříve.

připojil

se tak k řadě duchovních, kterým byla

Další duchovní odešli z církevních služeb

Kaněra,

kněžská činnost

dobrovolně.

Byli to

administrátor
zakázána již

například katoličtí

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, lm 54, příloha zápisu rady 2.2.1961, kn 71, příloha zápisu rady 9.12.1963, kt
1562, inv. č. 6650, situační zprávy.
165 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, lm 54, zápis rady 2.2.1961
164
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duchovní Josef Jelen z Trutnova či Jaroslav Haněl ze Svobody nad Úpou nebo duchovní
Církve československé Oldřich Seifert a Jaroslav Brázdil. 166
Nedostatek

pramenů

nám bohužel nedovoluje sledovat vývoj církevní politiky na

Trutnovsku až do roku 1968, který znamenal ve vztazích státu a církve významný milník.
Nicméně můžeme předpokládat,

že vývoj na Trutnovsku - tak jako dosud zmírňování

celostátní situaci. Docházelo k postupnému
způsobovalo

sledoval

opatření,

administrativních

ještě umocněné

oživení aktivit církví, u katolické církve

zásadě

což

ohlasem na zásadní

událost církve ve dvacátém století - druhý vatikánský koncil.

V.DUCHOVNÍVERSUSREŽIM
Katoličtí

V.I

duchovní

Duchovní hráli a dodnes hrají v katolické církvi velkou roli, mnohem

větší,

než v mnoha

církvích nekatolických. I když ve 20. století se projevuje tendence zapojit do života církve
stále více laiky,

kteří přebírají některé

stále nenahraditelní a obvykle se
římskokatolických

se komunisté

velké

farností závislá ve velké

zaměřili především

získají na svou stranu
viděli,

těší

většinu

na

kněží, přesto

funkce

autoritě.

směru

V naší zemi je dodnes aktivita a kvalita

míře právě

ně. Počítali

jsou duchovní v určitém

na schopnostech kněze. Není divu, že

s celkem logickým
věřící.

duchovních, získají také

předpokladem,

že pokud

Již v předchozí kapitole jsme

jakými konkrétními kroky se tento zájem projevoval v trutnovském okrese: duchovní

byli žádáni o podporu

před

volbami v roce 1948 i

(prvomájové oslavy svátku práce, zakládání JZD atd.),
dodávek

(ačkoliv právě

utvrzovala v poslušnosti
samozřejmě měli

komunisté
vůči

často

dalších

důležitých

měli přesvědčovat zemědělce

měli

kartotéku duchovních,

shromažďovali

o plnění

veřejné správě

vrchnosti), byla jim nabízena místa ve

pozornost duchovním

událostech

kritizovali církev za to, že v minulosti poddané

svým souhlasem stvrdit
od

při

důležité

počátku věnovat

a

kroky v církevní politice. Zvláštní

i krajští a církevní tajemníci.,

jejich kádrové posudky a

vytvářeli

si

kteří

vedli

sítě důvěrníků,

kteří jim podávali zprávy o činnosti duchovních. 167 Fatální důsledky mělo pro další činnost

duchovních schválení církevních

zákonů.

Duchovní se stali fakticky

skládali slib věrnosti, stát jim vyplácel mzdu a mohl je kdykoliv odvolat.
farností

či

166
167

Překládaní

státu,

do jiných

odebrání "státního souhlasu k výkonu duchovenské služby" bylo používáno u

"neposlušných"
opatření:

zaměstnanci

či příliš

vojenské

aktivních

cvičení,

kněží.

internace nebo

Na zatvrzelé
vězení.

Více viz kapitola V. Duchovní versus režim.
Církevní komise, s. 264-269.
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odpůrce

byly po ruce

Na druhém pólu byli státem

ještě

tvrdší

protěžovaní

"pokrokoví" duchovní, v jejichž

řadách

najdeme

například

neblaze proslulého Josefa
předsednictví

Plojhara, jenž za své zásluhy získal post ministra zdravotnictví a

Československé strany lidové. Prorežimní skupina "pokrokových" kněží však zůstala vždy jen

nepatrnou sektou, která se vzhledem ke své
ve lke' po dpore. 168

otevřené

netěšila

kolaboraci s režimem v církvi

v

Mezi aktivními

přívrženci

a

odpůrci

režimu existoval jakýsi neutrální

komunisté získat na svou stranu. K tomu
postupně

mělo

střed,

sloužit hnutí "vlasteneckých

který

kněží",

chtěli

z něhož

vznikla organizace zvaná Mírové hnutí katolického duchovenstva (MHKD). Jak

název napovídá, jako

zástěrka

velkou akcí vlasteneckých

pravého

účelu

kněží měla

tohoto uskupení sloužil údajný boj za mír. První

být konference na

Velehradě

4.-6.

července

1950,

organizovaná SÚC a církevními tajemníky. Konference se účastnilo kolem 450 duchovních,
což vedení KSČ a SÚC pokládalo za úspěch. Mnozí sem ovšem jeli z donucení, řada si zase
biskupů

od konference slibovala obnovení jednání

s vládou, které by vedlo k přijatelné

dohodě. Po Velehradské konferenci SÚC zahájil opatření, která měla hnutí vlasteneckých
kněží

vlastenečtí kněží

posílit. Byla organizována politická školení duchovních,

dosazování do

důležitých

církevních

Protože hnutí vlasteneckých

úřadů

kněží začalo přes

zmíněného

celostátní výbor již

diecézní výbory.

Organizační

duchovenstva v Praze 27.

září

vikáři,

okresní

vikáři,

kanovníci).

všemožnou podporu státu stagnovat, bylo

schůzi

rozhodnuto dát mu pevnou organizaci. Na
vytvořen

(generální

byli

vlasteneckých

kněží

MHKD v čele s Plojharem.

21.

června

Obdobně

1951 byl

byly voleny

proces vyvrcholil svoláním celostátního mírového sjezdu
1951. Církevní tajemníci -

podobně

jako

před

Velehradskou

konferencí - obcházeli duchovní a přesvědčovali je k účasti. Výsledek byl pro SÚC
potěšitelný
důležitou

- sjezdu se

okolnost: u

neotřesitelná.

zúčastnilo

většiny

více než 1200 duchovních.

duchovních

zůstala

autorita

Přesto

biskupů

a

sjezd ukázal jednu
především

Zatímco mnozí navrhovali zaslat pozdravné poselství papeži jako

bojovníku za mír", na druhé
nesmlouvavý odpor.

Opět

straně

vyvolal projev Plojhara

zaměřený

papeže

"největšímu

proti Vatikánu

se ukázalo, že myšlenka schizmatu a vznik národní církve, s níž

stále kalkulovala část vedení KSČ a SÚC, zůstane pouze zbožným přáním. MHKD se
pasovalo do role

mluvčích

katolické církve. Ovšem po roce 1952, v souvislosti se

změnou

církevní politiky režimu, který ztratil zájem o spojenectví církve a rozhodl se jít cestou
důsledné

168

ateizace

společnosti,

ztratilo hnutí

svůj

KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 126-127.
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faktický význam. K jeho zániku došlo v roce

počátku

1968, ovšem již na

normalizace bylo nahrazeno obdobnou organizací "Pacem in

terris".I69
Duchovní na Trutnovsku nebyli v lehké situaci již
vysídlených
farností.

Němcích

Přístup

nových

tvořily většinu účastníků

tím, že kázali

kněží,

byl nedostatek

německy,

osídlenců

před

většina

takže

rokem 1948. Na území po
několik

duchovních spravovala

k náboženství byl velmi vlažný. V některých farnostech

bohoslužeb zbylí

Němci.

Duchovní se jim za to snažili vyjít

vstříc

což naráželo na odpor českých obyvatel i úřadů. Do této situace přišla

proticírkevní opatření poúnorového režimu. Duchovní s výjimkou Úpicka se nemohli opřít o
masovou podporu

věřících.

případu děkana

Obdoba

v Poličce vlastníma rukama bránili v roce 1949

Jaroslava

Daňka,

kterého farníci

před příslušníky bezpečnosti,

byla na

Trutnovsku těžko myslitelná. Tím překvapivější je zjištění, s jakou vytrvalostí dokázali mnozí
zdejší duchovní vzdorovat nátlaku režimu.

Zvláště

první roky

většina

z nich bojkotovala

všechny kroky církevní politiky. Ani jeden z duchovních se nezapojil do Katolické akce,
naopak mnozí z nich

přečetli pastýřské

rezoluci proti církevním

zákonům

listy

biskupů,

většina

a

které KA odsoudili. Všichni podepsali

z nich odmítala odevzdat

dobrovolně

soupis

církevního majetku. Bojkotovali všechny snahy o jejich zapojení do "budování socialismu":
odmítali funkce ve

veřejné správě

členství

i

v masových organizacích,

nepřispívali

do tisku,

neúčastnili se pochodů míru a jiných prorežimních akcí. 170 Někteří dokonce odmítali i méně

závažné projevy loajality jako podpis na zdravici Stalinovi, kázání o míru, o JZD
přestože

chlebem, rezoluci proti válce v Koreji,

je k tomu vyzývaly i

pastýřské

či

o

šetření

listy biskupa

Mořice Píchy.I7I Svou několikaměsíční zkušenost se zdejšími duchovními zhodnotil církevní

tajemník František Soukal
biskupů

následovně:

a žádný z nich nepochopil,

přes

Duchovní jsou" tvrdí a

příliš

všechno snažení církevního

poslušní Vatikánu a

oddělení

ONV, že i oni

jsou povinni se zapojit do budování socialismu. Tato poznámka dotvrzuje tyto
neuznávání

vměšování

se státu do

hospodaření

církve, podepsání rezolucí proti vydání

církevního zákona, úmyslné nevyřizování dotazníků a oběžníků vůči ONV apod
Obdobně
kněží

se postavili i k MHKD. 7.

května

skutečnosti:

1950 se

v Hořicích a církevní tajemník se pokoušel

měla

,,172

konat manifestace vlasteneckých

přesvědčit

k

účasti alespoň

jednoho

CUHRA, 1.: KSČ, stát a římskokatolická církev, s. 274-276; týž: Církevní politika KSČ a státu v letech 19691972, s. 13-15; KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 157-160
170 Když například na besedě duchovních vikář Jan Abendroth spolu s církevním tajemníkem vyzval ostatní, aby
se spolu s ním zapojili do Společnosti československo-sovětského přátelství (SČSP), byl ostatními odmítnut.
Prohlašovali, že je to věc každého jednotlivce a nikdo je do toho nemůže nutit. Zazněl odvážný, i když logický
argument, že Sovětský svaz i SČSP usiluje o zničení náboženství a tedy duchovní nemohou být v organizaci,
která bojuje proti jejich víře.
l7l SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy.
172 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zpráva 17.3.1950.
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nepodařilo

duchovního, avšak
zmíněná

konala
zaměřil

se mu to.

konference na

Podobně

Velehradě, ačkoliv

Navštívil ho

několikrát

většinu

navštívil

Města

na administrátora z Horního Starého

nejpřístupnější.

nepochodil ani o

měsíc později,

kdy se

Zvláště

duchovních.

se

Aloise Vorala, který se mu zdál

a vzal si na pomoc i církevního tajemníka z Náchoda,

tajemníka trutnovského OAV NF a tajemnici OV KSČ, ale Vorala nepřesvědčil. Mnohem
větší úspěch

zaznamenal církevní tajemník v sousedním okrese Vrchlabí, kde se ze

zdejších duchovních

přihlásili

roku 1951 odjel úpický

děkan

na Velehrad

tři.

čtyř

Teprve na mírovou diecézní konferenci v létě

Jan Abendroth a

několik

zúčastnilo

vybraných duchovních se

v září toho roku celostátního mírového sjezdu v Praze. Ovšem jinak u duchovních církevní
tajemník žádný posun k lepší spolupráci nezaznamenal. Poselství sjezdu
v kostele jen někteří a na
ministrů

besedě

Fierlingera a Plojhara

věřícím přečetli

duchovních se církevní tajemník místo referátu o projevech
dočkal

pouze stížností na špatnou organizaci sjezdu. Zato

nezapomněli zdůraznit, jaký potlesk sklidil řečník, jenž mluvilo Svatém otci. I73 Do mírového

hnutí se nakonec zapojil pouze Jan Abendroth.
Církevní tajemník se snažil na duchovní
času

je sezval na

katolíků".

schůzi,

Taková byla

majetkovým

převodům.

duchovní spustili

kde si na

například

Na

nejen osobními

vzal na pomoc

ještě několik zaručeně
července

několik úderníků, kteří

čas

od

"dobrých

1950

kvůli

přítomné

nebyli na Velehradské konferenci, nekážou o plnění

pětiletého

může

na 1. máje na kostele vlajky, když hákový kříž vyvěšovali,

nikdy

ale

na

bylo pozváno i

plánu, nežehnají budovatelskému úsilí, když Vatikán

kteří

návštěvami,

instruktáž duchovních, svolaná 31.

schůzku

výčitky: proč

ně

působit

žehnat zbraním,

proč

proč nevyvěšují

se nemodlí za vládní

činitele,

vedou lid k blahobytu. "Práce duchovních je lidem kontrolována a kritizována a lid
nepřipustí,

aby

kněží

pracovali proti

němu

nebo

zůstali

v pouhé

nečinnosti ",

vyhrožovali úderníci. I74 Od roku 1951 byly podle pokynů SÚC duchovní nuceni jezdit na
politická školení a v rámci

okresů

byly pořádány jednou měsíčně tzv. besedy duchovních. Na
či

stranických

krajský církevní tajemník nebo

zmocněnec

nich se pod dohledem církevního tajemníka a
funkcionářů (někdy

sem zavítal

například

případně

dalších státních

z konzistoře) scházeli duchovní z celého okresu. Úpický děkan a trutnovský vikář Jan
Abendroth nebo pozvaný host míval hlavní referát a ostatní se pak
První beseda byla

slavnostně

zahájena 31. ledna 1951 za

měli

zapojit do diskuze.

účasti předsedy

ONV Václava

Švarce. Pionýři přednesli píseň "Ocelová brigáda" a zarecitovali báseň zaměřenou na boj za

173 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, mv. č. 3620, situační zprávy, kt 574, mv. č. 4111, situační zprávy; kt
576, inv. Č. 4163, besedy duchovních.
174 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, mv. č. 3620, zvláštní situační zpráva 4.8.1950.
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mír. Církevní tajemník pronesl referát "Buduj vlast - posílíš mír". V podobném duchu pouze bez pionýrských říkanek - se odehrávaly i další besedy. Tématem bývalo
průmysl

(JZD) ,
přítel

zemědělství

(hornictví), mezinárodní situace (boj za mír, politika Vatikánu, SSSR jako

našeho lidu) apod.

Občas

se

organizátoři

besed pokusili využít moderní pedagogické

metody, kupříkladu duchovní rozdělili do dvou kroužků. Jeden z nich měl zpracovat
pětiletým

na otázku, jaký je rozdíl mezi dvouletým a

odpověď

plánem, druhý kroužek dostal téma:

plánování za kapitalismu a socialismu. Výsledky besed

zřejmě

neodpovídaly vynaloženému

úsilí. Duchovní teze hlavního referátu vyvraceli a referát provázeli ironickými poznámkami,
často

se snažili

převést řeč

na otázky, které zajímaly je a v nichž mohli ukázat, že to s péčí
kostelů,

státu o církev není zase tak slavné (opravy
problémy s distribucí bohoslužebných

potřeb

nedostatek náboženské literatury,

apod.) nebo celou debatu zkrátka ignorovali.

Hlavními diskutéry bývali administrátor z Bernartic Josef Císař a duchovní z Poříčí František
Šanc, po svém příchodu do Trutnova se zapojoval i P. Eduard Broj. Při debatě o jednotných
zemědělských družstvech například Šanc a Císař poukazovali na znevýhodňování sedláků

v přídělech

strojů

a jiného

moskevské univerzity
přivést

do úzkých".

diskuse, o níž je v
teoreticky velmi

materiálů,

Koláře

Rovněž

se ho prý duchovní snažili

"zákeřnými

který

studenta

a promyšlenými dotazy
rozpředla čilá

po referátu o úloze USA a SSSR v boji o mír se

situační zprávě

vyspělý,

Při přednášce

zatímco družstva dostávají vše.

církevního tajemníka psáno: "Referát přednesl soudruh

dobře stačil

znalostmi celých citátů z Lenina a Stalina.

odrážet útoky duchovních, i když tito jej udivovali
,,175

Nejživější diskuse ovšem nastala, když došlo

na ryze církevní témata - osobnost papeže Pia XII. nebo problematika výuky náboženství,
která - jak je uvedeno výše - byla od roku 1952

záměrně

omezována. Tehdy se debata

dostávala do takových obrátek, že ji církevní tajemník nebyl schopen
poloviny roku 1951 docházeli na besedu i duchovní z okresu Vrchlabí,
tvořili

s okresem Trutnov jeden vikariát.

působili

mnohem

Kněží

umíněnějšíma vstřícnějším

usměrňovat.

kteří

Od

po reorganizaci

z Vrchlabska narozdíl od trutnovských

dojmem, což trutnovský církevní tajemník

neopomněl ve svých hlášeních zdůraznit. 176

Duchovní bychom mohli
kteří

naopak

otevřeně

a

obecně rozdělit

dobrovolně

na tři skupiny: na otevřené

odpůrce

s režimem spolupracovali a na

režimu, na ty

střední

skupinu

duchovních, jejichž vztah k režimu byl sice neutrální nebo negativní, ale navenek se
podmínkám

přizpůsobili

a rezignovali na

nějaký

odpor. Pokud toto

rozdělení

vztáhneme na

SOkA Trutnov, f ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zpráva 30.8.195l.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy, kt 576, inv. č. 4136, besedy
duchovních.
175

176
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můžeme

Trutnovsko,
k první

skupině,

konstatovat, že

většina

duchovních na

počátku

padesátých let

patřila

alespoň

trochu

naopak kolaboranta tu nenajdeme žádného. Jediný, kdo byl
zmiňovaný

ochoten spolupracovat, byl

zpočátku

církevním tajemníkem

úpický

děkan

Naděje,

Jan Abendroth.

vkládané

do dalších duchovních - Aloise Vorala z Horního Starého

Města, Josefa Císaře z Bernartic či Karla Skočdopole z Pilníkova - se ukázaly jako liché. 177

V průběhu padesátých let ovšem nastala

změna. Všudypřítomná

šikanování, špiclování a výslechy na Státní

bezpečnosti,

souhlasu brala duchovním odvahu k odporu.

přetížení

úřední

a neustálá hrozba odebrání státního

Odstraňování kněží

s nedostatkem dorostu vyvolávalo akutní nedostatek
permanentní pracovní

perzekuce, zahrnující

kněží

z duchovní správy spolu

v činné

zbylých duchovních, které se

ještě

službě,

což znamenalo

zvýšilo po postupném

odstranění laických učitelů náboženství. 178 To vše platilo dvojnásob o pohraničí, kde se

nedostatek duchovních
Všudypřítomný

strach i

začal
přemíra

projevovat

bezprostředně

po odsunu

německých

povinností vedla pochopitelně u mnoha duchovních nejen na

Trutnovsku k rezignaci na odpor i k pochybnostem o smysluplnosti zvýšeného
nasazení. Existovaly
Svatoňovic

pochopitelně

pastoračního

výjimky, za všechny jmenujme duchovního z Malých

Jana Nádvorníka, který ovšem jako

činorodost vězením. Někteří

kněží.

duchovní,

ať

řada

jemu podobných doplatil na svou

už ze strachu nebo z vypočítavosti, se stali tajnými

spolupracovníky StB.
Nyní se pokusme o

stručné

medailony některých duchovních a začněme skupinou odpůrců

režimu. K nejzarputilejším odpůrcům patřil administrátor horských farností Maršova a Malé a
Velké Úpy Jaroslav Ma1íšek. Pocházel z Olomouce a po vystudování gymnázia vstoupil do
semináře

ve svém rodném

v roce 1939

městě. Kněžská

vysvěcen Mořicem

studia však

dokončil

Píchou. V září 1946, ve

administrátorem v Maršově. Oba totalitní režimy zanechaly na
stopy. V roce 1944 byl za ilegální

činnost

v Hradci Králové, kde byl

věku

34 let, byl jmenován

rodině Malíšků

popraven nejstarší bratr František, v roce 1949

odsoudila komunistická justice nejmladšího z bratří - Vlastimila, v té

době

okresního

179

Od svého

tajemníka Československé strany lidové v Trutnově - k mnohaletému žaláři.
nástupu na Trutnovském okrese

měl

nesmazatelné

Jaroslav Malíšek

nepříjemnosti

únorem 1948 došla na ONV v Trutnově stížnost, že Malíšek káže pro

s úřady.
německé

Ještě před

obyvatele

177 Všichni tři byli později komunistickým režimem postiženi: Karel Skočdopole ztratil státní souhlas a Alois
Voral a Josef Císař byli po svém odchodu z Trutnovska najiné působiště odsouzeni.
178 Navzdory tomu vládlo mezi mnohými stranickými funkcionáři přesvědčení, že duchovní nemají co na prácisrov. kap. IV.6, ukázka ze zápisu schůze rady ONV Trutnov z 2.2.1961.
179 Více viz kap. VII. Kauza ČSL.
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v jejich mateřštině. 180 Od roku 1948 se jeho střety s mocí pochopitelně stupňují. Nejenže
pokračoval

v

německých

bílým lístkem,

později

bohoslužbách, ale v prvních pOÚllorových volbách volil

se postavil proti Katolické akci a v

létě

přečetl

1949

oba

veřejně

pastýřské

listy, které na KA reagovaly. Odmítal spolupracovat s církevním tajemníkem, odrazoval
věřící

od

četby

vysmíval se

komunisty vydávaných Katolických novin, ve svých kázáních napadal režim a

udavačům, přítomným

v kostele.

Měl časté

spory s ředitelem maršovské školy

Šabakou, na něhož si stěžoval, že odstranil kříže ve třídách, při výuce vyvrací dětem to, co se
naučily

v hodinách náboženství a komplikuje Malíškovi

církevní tajemník i místní

funkcionáři

odporem. V kádrových posudcích byl
nebyl na poprvé

přijat

činnost

na škole. Není divu, že

vobci se na Malíškovu osobu dívali s rostoucím

označován

reakční kněz,

jako vzpurný a

jako jediný

ke slibu duchovních a již na konci roku 1949 žádá okresní církevní

tajemník SÚC o jeho přeložení. Malíšek však zatím v Maršově zůstal. 181
V noci ze 7. na 8. prosince 1953 vpadla na faru v
osoby, které se zde ukrývaly.

Počátkem

Maršově bezpečnost

a zatkla Malíška i tři

následujícího roku byly v souvislosti s jeho

případem

zatčeny ještě dominikánky Božena Knotková a Miroslava Černá, které zde byly zaměstnány

v továrně a v kostele při bohoslužbách hrávaly na varhany.182 Celý příběh začal v září 1953,
kdy se v maršovském kostele objevili dva Poláci.

Překročili tajně

hranici poblíž

Sněžky

a přes

Československo chtěli pokračovat dále na Západ. V kostele potkali obě zmíněné sestry, které

je odvedli za Ma1íškem. Ten je nechal na
k německým hranicím. Poláci druhý den
putování se u Prachatic
bezpečnost

Než

pokračovali

v

ztratili a nezávisle na

cestě,
sobě

jim jídlo a poradil cestu

avšak po
byli

nešťastníkům.

Od poloviny listopadu se u

zatčeni. Při

něho před zatčením

zRumburku se svou bývalou manželkou Jindrou a s družkou

stačili

několika

dnech

výslechu

zjistila, že jim úkryt poskytl i Jaroslav Ma1íšek. Jeho fara už mezitím sloužila jako

azyl dalším
Břicháč

vzájemně

faře přespat, věnoval

úkryt opustit a pokusit se o emigraci, byli spolu s Malíškem

ukrýval Antonín

Gabrielou Tůmovou.
zatčeni.

Rozsudek byl

nad P. Ma1íškem i oběma řeholnicemi vynesen krajským soudem v Hradci Králové 13. května
1954. Prokurátor navrhoval Malíškovi doživotí, nakonec dostal "pouze" 4 roky a 9
zákaz kněžské

činnosti

navždy.

Obě řeholnice

byly odsouzeny k 7 měsícům. Po

Malíšek dál na Trutnovsku, stýkal se se zdejšími duchovními, ale

měsíců

propuštění

kněžskou činnost

a

žil

mohl

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 109, mv. č. 1902.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, mv. č. 3620, situační zprávy, kt 574, mv. č. 4111, situační zprávy.
182 Zatčení sester je zmíněno na dvou místech ve studii HUBNEROVÁ, Benedikta:
Česká kogregace sester
dominikánek. In: Ženské řehole za komunismu (1948-1989). Sborník příspěvků z konference pořádané
Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR a Českou křesťanskou akademií. Olomouc 2005, s. 111
a 118. V jednom případě je však chybně uvedeno, že zatčení proběhlo v souvislosti s uvězněním dominikána Fr.
180
181
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vykonávat pouze

tajně. Naštěstí

ono "navždy"

skončilo

administrátorem v Rudníku, tedy nedaleko od svého

po roce 1968, kdy byl ustanoven

někdejšího působiště.

Zde také v roce

1983 zemřel. 183
"Nebezpečný

a zavilý

reakcionář,

nepřítel,

skrytý

úskočný,

velice

nebezpečný

svou

agilností, až fanaticky oddaný svému povolání" - tak charakterizovaly kádrové posudky
Františka Xavera Šance. Administrátor v Trutnově - Poříčí, kde působili. října 1946, se
narodil 2.12.1919 v Kounici u Dolních Kralovic. Na kněze byl vysvěcen v roce 1944 v Hradci
Králové a před příchodem na Trutnovsko působil v Lomnici nad Popelkou. Byl

označován

za

jednoho z nejreakčnějších kněží na okrese. Často veřejně kritizoval proti církevní opatření a
přirovnával

režim k nacismu. Ani v době okupace však podle jeho slov nebyla omezována

jeho osobní svoboda tolik jako po roce 1948. Argumentoval tím, že kdykoliv jde za biskupem,
je kontrolován a vyptáván na
První

pastýřský

přečetl

dovedl

a

obratně

i

marně

Při

vyhlašování

"Buďte střízliví

pětiletého

se namáhají ti, kdož jej

vedení státu k farizeům

či

plánu prý

stavějí". Při

k Jidáši.

ředitele

bezpečnostních

Ovšem další

pastýřský

dekret proti Katolické akci. V kázáních

Podobně

a

Před čtením pastýřského

bděte, neboť ďábel

vyvěsil

jiné

příležitosti měl

kvůli

obchází a

citát "Nestaví-li

jako Malíšek

školy, které propukly zejména ve školním roce 1953/1954
kritizoval

sice na nátlak

aplikoval biblické výroky na komunistickou politiku.

hledí vás pohltit".

přirovnávat

iniciativě,

exkomunikační

listu citoval výrok z prvního listu Petrova

Hospodin,

vystupoval proti Katolické akci.

před věřícími patřičný komentář.

ale neodpustil si

podobně zveřejnil

počátku

Od

list, vydaný biskupy proti této

orgánů nepřečetl,

list

účel návštěvy.

měl

město

v náznacích

spory s vedením

výuce náboženství. Tehdy

i zástupce školy v Poříčí za obstrukce při vydávání přihlášek

rodičům,

což

vedlo k tomu, že se ještě v polovině září nemohlo začít s výukou náboženství. Šanc prý od
dětí

toho

vyzvídal, co se ve škole
měli

učí

a při svých hodinách jim

tito žáci zhoršené známky z některých

předmětů

některé věci

vyvracel. Následkem

a především v hodinách

se pouštěli s učitelem do diskusí o sporných tématech. Ve své farnosti byl
o

čemž svědčila

stoupající

účast

všeobecně

dějepisu

oblíben,

na bohoslužbách. Byl neustále v kontaktu s mnoha lidmi:

stýkal se s okolními duchovními, vedl
řeholnic v Poříčí navštěvoval často i je.

pěvecký

kroužek a po

umístění několika

desítek

184

Blaise, podruhé je opět nesprávně uvedeno, že sestry byli zatčeny kvůli polskému knězi, který chtěl utéci za
hranice.
183 AMV Praha, V-207/RK, vyšetřovací svazek J. Malíšek a spol.
184 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 492, inv. č. 3656, kádrové posudky
duchovních; f. OV NF, kt 14, i. Č. 79, situační zprávy; AMV Praha, a. Č. 968319 - F. Šanc.
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Takové jednání nemohlo pochopitelně uniknout pozornosti Státní bezpečnosti, která na
něho nejpozději

od roku 1949 vedla operativní svazek.

výuky náboženství spolu s blíže
v květnu 1954 se

zřejmě

Právě

jeho angažmá ve sporech kolem

neupřesněným "nepřátelským

podnětem

stalo rozhodujícím

před

chováním"

kjeho

volbami

odstranění.

V plánu

operativního postupu z 26. června 1954 je stanoveno, že na Šance bude provedeno prošetření
na školách a získány "závady" proti
alespoň

němu.

z duchovní správy. Záhy byla

uskutečněna

a

července

petici. Jen v samotném

proti jeho

Poříčí

odstranění

nasbírali

přes

odstraněn

červnu t. r.

druhá varianta. K 30.

farníků, kteří

odvolán. To však vyvolalo protestní akci
přelomu června

Pokud nebude moci být postižen, bude

byl

zorganizovali na

500

podpisů,

což

převyšovalo počet pravidelných návštěvníků bohoslužeb. V okolních obcích, kde Šanc rovněž
působil,

podepsalo petici přes 200

občanů. Dobře míněná

akce

věřících pochopitelně

nemohla

odvolání Šance zabránit, avšak ani komunističtí funkcionáři v Trutnově se ho jen tak
nezbavili. Šanc pracoval v dělnické profesi, ale dál obýval faru v Poříčí, kde se mezitím stal
jeho nástupcem Jaroslav Tyrner, o jehož osudu již byla řeč. Když se na podzim konaly volby
do Národního shromáždění, Šanc se provokativně otázal, zda jsou volby svobodné, poté
veřejně přeškrtl

kandidátku a vhodil ji do umy. Po

třech

letech se stal administrátorem

v Petrovicích u Nového Bydžova, ale zanedlouho mu byl státní souhlas

opět

odebrán. Až do

poloviny šedesátých let byl pod neustálým dohledem agentů Státní bezpečnosti.1 85 František
Šanc se později směl vrátit do duchovní správy, dožil se konce komunistického režimu a stal
se dokonce kanovníkem kolegiátní kapituly.
Trojici duchovních na Trutnovsku,
tajemníka i

bezpečnostních

Zemřel

kteří

se

těšili zřejmě největšímu

Svatoňovice

hojnými

zájmu církevního

složek, uzavírá správce poutního místa v Malých

Jan Nádvorník. Jeho postavení se lišilo od situace
Malé

v roce 2005.

většiny

obývali starousedlíci, navíc byly

návštěvami poutníků.

Podle

odhadů

Svatoňovicích

duchovních na Trutnovsku,

řady návštěvníků každoročně

církevního tajemníka se

neboť

posilovány

ještě počátkem

padesátých let na hlavní pouť sjíždělo kolem tisícovky věřících, na nedělní májové pobožnosti
v květnu

kromě

stovky zdejších

věřících přijížděl ještě

z okolí. Za celý rok tak navštívilo Malé

zvláštní autobus,

Svatoňovice několik

tisíc

přivážející

poutníky

poutníků. Konkurenční

pouť na 9. května, pořádanou MNV, navštěvovalo oproti tomu asi 400 OSOb.1 86 Mezi věřícími

byl oblíben, o

čemž svědčí dvě

události. Když se v

létě

roku 1949 v souvislosti s několikrát

185 Agentům StB dodávala zprávy například nájemnice na faře v Petrovicích Velebilová, průvodčí autobusů,
která sledovala jeho hosty a kontrolovala došlou poštu. AMV Praha, a. Č. 968319 - F. Šanc.
186 SOkA Trutnov, kt 490, inv. Č. 3620, situační zpráva 11.4.1950, kt 575, inv. Č. 4131, zpráva o konání poutí
30.12.1952. Údaj v situační zprávě z 11.4.1950, podle níž navštíVÍ poutní místo až 300000 věřících, je evidentně
nadsazený.
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zmíněnými pastýřskými
věřící,

že jej

půjdou

návrh na jeho

listy

vynořila

obava, že dojde k zatýkání duchovních, domlouvali se

bránit. Když o rok

přeložení, přišli věřící

na

později

schůzi

Církevní tajemník i místní funkcionáři v Malých
názor.

Vědělo

1948 byl

církevní

oddělení

KNV podalo

MNV, kde proti tornu

Svatoňovicích

ostře

konzistoři

protestovali.

však měly na Nádvorníkajiný

se o něm, že již v roce 1947 odsuzoval odmítnutí Marshallova plánu. Po únoru

"vyakčněn"

z MNV. Odmítal všechny zásahy státu do církevního života, Katolickou

akcí počínaje. Po prvních církevních monstrprocesech vyzýval věřící k modlitbě za uvězněné.
"reakčnímu

Jeho

okolních obcích
že se
byl

a

nepřátelskému" působení

nedařilo

příslušní činitelé

skutečně

ustanovit JZD a problémy

domáhali jeho

z Malých

přičítáno,

bylo

přeložení

Svatoňovic odstraněn,

měla

že se v Malých

Svatoňovicích

a

i pionýrská organizace. Není divu,

a nahrazení "pokrokovým"

knězem.

Na

čas

když byl koncern roku 1951 poslán na

vojenskou prezenční službu. 187
Nádvorník ale ve svých

pastoračních

aktivitách nepolevoval ani

kdy se u mnoha kněží dostavovala již určitá únava,
přetížením.

zatčen

Koncern roku 1960 byl však

v Trutnově odsouzen k 18

měsícům vězení

způsobená

a 30.

začátkem

šedesátých let,

neustálým tlakem a pracovním

března

1961 okresním soudem

a zákazu výkonu duchovní správy na 10 let "za

zneužití náboženské funkce". 188 Takto jeho činnost zhodnotila zpráva církevního tajemníka F.
Seidla: "Nádvorník v Malých Svatoňovicích je neúnavný v pastorační činnosti, v organizování
různých

jde,

církevních parád a s tím souvisejícího církevního lesku. A o to Nádvorníkovi nejvíc

neboť

církevní lesk je

přitažlivý, hlavně

pro mládež, proto se dostává ve své horlivosti

mnohdy do rozporu s našimi zákony, jako tomu bylo 14. srpna 1960 o pouti v Mariánském
sadě

v Malých

Svatoňovicích.

Na této pouti

mělo

podobenství, které hluboce uráží naše státní zřízení.

býti

předneseno několik

Básně měly přednést

básní o tzv.

starší dívky školního

věku, které mají dobrý přednes. Ve spolupráci s bezpečnostními orgány bylo této náboženské

provokaci zabráněno. "

189

Josef Blahník, přezdívaný "Širón" či "Kanón", působil na trutnovském okrese jen krátce,
necelých pět měsíců.

Přesto

si tato zajímavá osobnost zaslouží naší pozornost. Narodil se roku

1918 v rodině drobného živnostníka Jindřicha Blahníka z Náchoda. V roce 1943 byl vysvěcen
na kněze a nastoupil jako kaplan v Úpici. Ale už začátkem roku 1944 byl přeložen do
Červeného Kostelce, kde vykonával nejprve funkci kaplana a od roku 1948 administrátora.

Podle vzpomínek

pamětníků

doslova

hýřil

aktivitami a byl ve zdejší farnosti

nesmírně

187 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 492, inv. č. 3656, kádrové posudky
duchovních, kt 574, inv. Č. 4111, situační zprávy; f. OV NF, kt 14, i. Č. 79, situační zprávy.
188 SOkA Trutnov, f. Okresní soud Trutnov, trestní rejstřík T 1961. Soudní spis se nezachoval.
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oblíben. "Organizátor, apoštol, improvizátor - na co sáhl, to se mu

dařilo.

Po panu

katechetovi Řezníčkovi on postavil farnost na nohy. Horlivě povolával cizí kněze, kazatele. "
Tak na Blahníka vzpomíná někdejší student teologie, dnes kněz P. Jan pazdera. 190 Přímo
proslulosti nabyla jeho
činnosti

k automobilům, s nimiž prý dokázal

se nevyhýbal ani politickým

proticírkevním
zůstal

vášeň

tématům.

Již

před

opatřením, například připravovanému

neuvěřitelné věci. Při

únorem 1948 kázal proti

své

některým

zákonu o jednotné škole. I po roce 1948

"bezvýhradným sluhou Vatikánu", v kázáních kritizoval rostoucí nesvobodu, ve

školách zpochybňoval
pastýřský

věrohodnost

list, na podzim

znárodnění.

příštího

pochopitelně

Tím si

historických knih Aloise Jiráska. V létě roku 1949 přečetl
roku naopak odmítl

vysloužil

nepřízeň

připravit přednášku

místních i krajských

podzim roku 1949 protestoval KNV na biskupské

konzistoři

k výročí

funkcionářů.

Již na

proti setrvání Blahrríka

v Červeném Kostelci. 191 V prosinci 1950 byl vyměněn s Aloisem Voralem. Voral, který byl
pokládán za pokrokového kněze, přešel z Horního Starého Města do Červeného Kostelce a
Blahník byl místo
zřejmě,

že zde

něho

nemůže

ustanoven administrátorem v pohraniční farnosti.
tolik škodit. Ale už na

jaře příštího

Předpokládalo

se

roku si trutnovský církevní

tajemník i politický tajemník OV KSČ stěžují, že Blahník narušuje činnost Katolické akce a
JZD ve své farnosti. " Činnost d p. Josefa Blahníka v obcích Vlčice a Hor. St. Město se odráží
v tom, že jmenovaný se
Kupř.

jede-li do

seběhnou

zaměřuje

Vlčic, před

na školní

děti

obcí auto zastaví,

a

zároveň

na

několikrát

dospělé, kteří jsou členy

JZD.

děti

zahouká sirénou, školní

k autu, které on naloží a vozí je po obci. " Vzhledem k tomu se církevní

se

čtyřka

usnesla, že požádají krajský výbor KSČ, KNV i konzistoř o Blahníkovo přeložení. 192
Zanedlouho dostal údajně politický tajemník OV KSČ pokyn ze stranického ústředí, aby
Blahrríka odstranil. 193
dosavadních

působišť,

Od dubna byl Blahrrík skutečně přeložen co nejdále od svých
do

Předhradí

u

Skutče.

Zde byl

vříjnu

roku 1953

zatčen

a spolu

s děkanem z Chrasti Josefem Krištofem a církevním tajemníkem KNV Pardubice Františkem
Krádlem 19.

května

1954 odsouzen. Oba

kněží

byli

obviněni,

že spolupracovali s ilegálním

vedením královéhradecké diecéze, reprezentovaným tajným biskupem Karlem

Otčenáškem,

a

podpláceli tajemníka Krádla, který jim prozrazoval tajné informace o církevní politice. Josefu
Krištofovi

vyměřil

krajský soud trest

odnětí

svobody v délce 8

roků,

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn.54, příloha k zápisu rady ONV Trutnov 2.2.1961.
Kamínky, Hradec Králové 2000, s. 47.
191 AMV Praha, V -117 5 RK, osobní spis proti J. Blahníkovi, dokument 1 a 5.
192 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. Č. 4119 zápis církevní čtyřky 20.3.1951.
193 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zpráva 14.4.1951.
189
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Josef Blahrrík

s Františkem Krádlem dostali o rok více. 194 Blahník byl propuštěn po šesti letech a pracoval
ve Východočeských dřevařských závodech v Náchodě. Teprve koncem šedesátých let se mohl
vrátit do duchovní správy.
letech ho

někteří

Působil

na okraji diecéze, ve Vyskytné u Jihlavy. Již v padesátých

považovali za tajného biskupa, ve

Felixem Davídkem. Jeho jméno se

rovněž

skutečnosti

byl

vysvěcen

až v roce 1970

objevilo na seznamu možných

kandidátů

na

sídelního biskupa v Hradci Králové, který předložil na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
Vatikán při jednání s Československem o obsazení biskupských stolců Zemřel ve svém
rodném Náchodě v době právě probíhající sametové revoluce. 195
Jinou pozoruhodnou osobností, která

nějaký čas působila

na Trutnovsku, byl Josef Císař.

Poprvé se dostal do rukou Státní bezpečnosti v roce 1949, kdy
na Orlicí. Za neoznámení trestného

činu

působil

jako kaplan v Kostelci

byl v procesu proti neexistující proti státní

skupině

Jana Žemly odsouzen Státním soudem k půlročnímu vězení. 196 Po odpykání trestu byl v srpnu
1949 ustanoven administrátorem v Bernarticích u Trutnova. Zprvu se církevnímu tajemníkovi
zdálo, že by přes svá

dřívější "provinění"

mohl být získán mezi pokrokové

se však ukazovalo, že úsudek tajemníka nebyl zcela správný.
připomínky

k politice režimu,

při

kněze.

Stále více

Při různých příležitostech měl

podepisování rezoluce proti válce v Koreji

prohlásil, že není jisté, zda opravdu Jižní Korea napadla Severní.

197

například

Koncem roku 1952 byl

přeložen do Rokytnice v Orlických horách. 198 Zde působil do roku 1958, kdy byl znovu
zatčen.

Nebylo to pro

lidmi, že se na
někteří věřící
zatčen

něho

něho

Státní

pokračoval

překvapení.

bezpečnost

Už

nějakou

chystá. O jeho

dobu byl

zatčení

upozorňován některými

se mluvilo i na

byli předvoláváni k výslechům. Sám vyšetřující prý Císařovi

dávno, ale aby lidé

Tou se stalo

žádné

několik

neřekli,

kázání,

při

ve svých polemikách

že kněze zavírají jen tak,

nichž
při

Císař

počkali

řekl,

schůzi

MNV,

že už měl být

si na vhodnou příležitost.

v narážkách kritizoval státní politiku. Mimo to

poradách duchovních, kterými byl známý již za svého

působení na Trutnovském okrese: k referátu zástupce ONV v Žamberku, který hovořil o
výzvě

SSSR k zastavení zkoušek nukleárních zbraní,

nukleárních zbraní dostatek,

může

například

dodal, že když má

ostatní vyzývat k zastavení jejich výroby; k

někdo

debatě

o

AMV Praha, V -1175, skupinový vyšetřovací spis proti J. Krištofovi.
CUHRA, Jaroslav: Československo-vatikánská jednání 1968-1989,. Praha 2001, s. 61; LIŠKA, Ondřej:
Církev v podzemí a společenství Koinótés. Tišnov 1999, s. 92; VLČKOVÁ, Věra: Horizonty (ne)svobody.
Političtí vězni okresu Náchod v letech 1948-1989. Náchod 2000, s. 204.
196 O procesu podrobněji PULEC. Martin: Příspěvek k pozadí "pardubických procesů". In: Securitas imperii 12.
Praha 2005, s. 133-171. K osobě J. Císaře viz mZA, Josef - VOBORNÍKOVÁ, Eva: Svědectví politických
vězňů okresu Rychnov nad Kněžnou 1948-1989. 1. díl. Rychnov nad Kněžnou 1995, s. 49-50.
197 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy.
198 Zde se snažil zachránit mnohé chátrající kostely, zejména poutní chrám v Neratově, který byl neopatrnými
sovětskými vojáky v roce 1945 zapálen a od té doby chátral. K tomuto účelu Císař dokonce vyráběl na faře
dřevěné šindele.
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62

svobodě náboženského vyznání v Československu zase připojoval řadu příkladů, kdy byli lidé
propuštěni

ze

zaměstnání kvůli

přesvědčení.

svému náboženskému

5. prosince 1958 byl

odsouzen Lidovým soudem v Žamberku ke třem rokům odnětí svobody nepodmíněně.
Propuštěn byl při všeobecné amnestii v roce 1960. 199
Ve

výčtu otevřených odpůrců

režimu v řadách katolických duchovních bychom mohli

pokračovat. Patří sem bezesporu administrátor v Žacléři Rudolf Haluza, který byl 7. února

1950 Státním soudem v Praze odsouzen ke
lidově
četl

demokratickému

druhý

pastýřský

zřízení

dvěma rokům odnětí

svobody za pobuřování proti

a hanobení spojeneckého státu. Ve

list proti KA a dva

měsíce

nato v

Sokolově

skutečnosti

v ne zcela

červnu

1949

střízlivém

stavu

v

pokřikoval na vojáky, aby se cvičili, protože pojedou proti Rusům. 2oD Sporům s režimem se

nevyhnul ani trutnovský administrátor Antonín Kubát, který na státem zrušený svátek Petra a
Pavla v roce 1953
věřící přimkli

údajně provokativně

sloužil mši dopoledne a

k církvi a k papeži. Brzy nato byl

Z Trutnova ovšem musel

pryč.

Místo

k režimu právě kladný vztah, k čemuž

něho

zatčen,

při

kázání vyzýval, aby se

ale zanedlouho jej

opět

propustili.

nastoupil ThDr. Eduard Broj. Ani on

měl poměrně

vážný

důvod.

tzv. borskému povstání v Plzni popraven jeho bratr Stanislav,

neměl

V roce 1950 byl totiž kvůli

někdejší

poslanec Národního

shromáždění za ČSL. V Trutnově se zanedlouho dostal do sporu s církevním tajemníkem
kvůli

omezování výuky náboženství. Za jednoho z nejreakčnějších duchovních byl považován

i administrátor ze Svobody nad Úpou Ladislav Kubík, který například v roce 1949 jako jeden
z mála, navzdory hodinové námaze

agitační

dvojice, odmítl podepsat zdravici k narozeninám

J. V. Stalina?D1 Úpický kaplan Josef Škop, původem ze Smidar, se rozhodl řešit svou situaci
emigrací.

Při

útěk

pokusu o

na podzim roku 1957 však zahynul ve vodách Labe ve

vlastnoručně zhotoveném skafandru. Úřední zpráva církevního tajemníka upřesňuje: "Na útěk

se připravoval delší dobu tím, že se uzavíral ve své kaplance, kde si ve
zvykal plíce na tlak vody a kde si též

tajně

zajel až do Bratislavy. Nalezen byl
bezpečnostním orgánům

v čsl. měně,

slovník, prádlo a jiné.

vodou

zhotovoval skafandr. Pro hadici ke skafandru si

německými

a ti jej odevzdali naší

zlaté náušnice, sedm zlatých

vaně napuštěné

rybáři

bezpečnosti.

prstenů,

v

NDR,

Bylo u

breviář,

kteří

něho

jej odevzdali

nalezeno 4300

Písmo svaté,

Kčs

česko-německý

,,202

AMV Praha, V-489/HK, vyšetřovací svazek proti J. Císařovi.
AMV Praha, V-I0519/Plzeň, vyšetřovací spis proti R. Haluzovi.
201 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy, kt
672, inv. č. 4797, situační zprávy.
202 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 672, inv. Č. 4797, zvláštní zpráva 20.11.1957.
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Už bylo

naznačeno,

že

pouze jediný kněz - úpický

střední
děkan

skupinu "neutrálních" duchovních zastupoval

Jan Abendroth. Narodil se ll.

května

zpočátku

1892 v Lipníku nad

Bečvou. Do Úpice přišel poprvé již v roce 1919, kdy zde působil jako kaplan až do roku

1930. Po

čtyřleté

pauze, kdy

působil

jako duchovní správce nedalekých Hořiček, se vrátil do

Úpice již ve funkci faráře. V roce 1947 se stal vikářem náchodského vikariátu, po
reorganizaci

vikariátů

vikářem

byl v letech 1952-1961

Farářem

trutnovského vikariátu.

v Úpici zůstal přes svůj pokročilý věk až do roku 1968. Přestože se v rámci možností snažil
vyjít

představitelům

poúnorovému režimu

trutnovském okrese odevzdal v roce 1949
zpočátku

vstříc

-

například

dobrovolně

jako jediný z duchovních na

soupis církevního majetku -

jejich důvěru. Byl dokonce považován za jednoho z nejnebezpečnějších duchovních

na okrese,

neboť

byl

podezříván,

že od

něho

na mírové konferenci na
rezoluci proti církevním

Velehradě

zákonům

v roce 1950. 2.

krátce

začal s režimem spolupracovat.

zatčen.

nyní

nejposlušnější

stáří

- v šedesáti letech se z člověka

postojem ztratil

důvěru

chtěl

účast

kvůli šíření

změna.

Abendroth

těžko

způsobilo

stává bojovník -

rovněž podřídil

v tomto roce

děkan

Církevní tajemník si pochvaloval, že úpický

ostatních duchovních,

kteří

takovou změnu?

jistě působil

i

režimu a složil slib

Jistě

příklad

je

to bylo
biskupa

věrnosti.

Svým

to chápali jako zradu a odmítli jeho

následovat. Spokojen nebyl ale ani církevní tajemník, podle

stále jenom

odmítl i

1949 byl dokonce

V roce 1951 však nastal

katolický duchovní na okrese. Co

právě

října

zákonům,

Zapojil se do MHKD, "obrozené" ČSL i Svazu

československo-sovětského přátelství.

Píchy, který se

kněžím. Společně

vycházejí instrukce ostatním

s ostatními duchovními se postavil proti Katolické akci i církevním

příkladu

neměl

něhož

Abendroth "by

opravovat kostely, ale málo dbá na to, aby duchovní ve svých kázáních

promluvili o žních apod. " A

ještě

jedno

"provinění"

lze

připsat

na jeho

účet.

Když na jaře

roku 1970 zemřel, přišlo 2. května na jeho pohřeb v Úpici takové množství lidí, že zdejší
funkcionáři, kteří

se dosud nevzpamatovali z mizerné

oslavách, mohli prý puknout závistí.

účasti občanů

na prvomájových

203

Podobnou roli jako Jan Abendroth sehrál i trutnovský administrátor Jan František Novák,
přezdívaný pro své vybrané chování "Kardinál". Původně působil v Železnici na Jičínsku, kde

se sice

zpočátku

projevům,

snažil vyhýbat prorežimním

vedla ke snaze přizpůsobit se a raději

vyhovět

fakt, že pocházel z továrnické rodiny a

věděl,

ale jeho citlivá a neprůbojná povaha

církevnímu tajemníkovi. Snad přitom
že jeho

původ může

působil

i

být kdykoliv použit proti

203 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 492, inv. č. 3656, kádrové posudky,
kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy, kt 1563, inv. č. 6658, osobní spisy duchovních. Informace o pohr1m J.
Abendrotha pochází ze vzpomínek P. Jana Rybáře (nahrávka rozhovoru uložena v archivu autora).
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němu.

na

Proto byl považován za spolehlivého a evidentně z tohoto

arciděkanství

společnosti
července

v roce 1956

v Trutnově Eduarda Broje. Tento milovník hudby, divadla a dobré
zřejmě

však nebyl

1959,

důvodu vystřídal

několik

vybaven psychickou odolností pro tak složitou dobu. 10.

dní po výslechu na Státní

bezpečnosti,

ve svých 47 letech

zemřel

a

získal mezi věřícími pověst mučedníka. 204
Zbývá ještě skupina "pokrokových" duchovních,
obvykle

kvůli

vlastnímu

prospěchu.

rodák z Poděbrad,

kněz

s režimem spolupracovali,

V námi sledovaném období se na Trutnovsku vyskytli

dva takoví duchovní, jeden z nich na
Josef Beneš, spolu s Plojharem

kteří ochotně

začátku

tohoto období, druhý na jeho konci. První byl

nejvýraznější

a spisovatel, v

době

postava mezi

druhé

světové

kněžskými

kolaboranty. Tento

války vězeň koncentračního tábora

v Dachau, se po roce 1945 stal katechetou v Trutnově. Pokud by zde zůstal, jistě by se osudy
církve na Trutnovsku vyvíjely poněkud jiným

směrem,

avšak v roce 1948 z Trutnova odešel.

V roce 1950 se stal profesorem teologické fakulty a šéfredaktorem prorežimního církevního
časopisu Duchovní pastýř, později byl zvolen generálním tajemníkem MHKD a členem ÚV
ČSL a s výjimkou vynucené pauzy v době pražského jara působil v nejrůznějších církevních

institucích až do své smrti v roce 1979 ?05
Druhým kolaborantem byl shodou okolností také spisovatel- Josef Jelen. Narodil se roku
1921 ve Strakonicích, po

Vstoupil do
něho

maturitě

řádu redemptoristů

na Arcibiskupském gymnáziu v Praze studoval teologii.

a po

vysvěcení

v roce 1946

působil

v Plzni. Již tehdy se u

projevovaly literární ambice. První verše vydal ještě v době druhé
přítele

sbírky mu vyšly v letech 1946-1948. Sám sebe považoval za

světové

války, další

známého spisovatele

Jakuba Demla a dalších umělců. V roce 1949 byl- zřejmě za svá kázání a přednášky a odsouzen. Roku 1952 byl
podezřelé, neboť
působil

propuštěn

a vrátil se do duchovní správy, což samo o

zatčen

sobě

bylo

trestaní duchovní nemohli zpravidla své povolání vykonávat. Nejprve

v Konárovicích, poté v Třebechovicích pod Orebem a 15.

září

1959 se stal

administrátorem v Trutnově po zesnulém Janu Novákovi?06
Na arciděkanství v Trutnově, kam Jelen přišel,
Michálek. Pro svou zbožnost a chudobu
oblíben.

Příliš

působil

měl pověst

od roku 1955 jako kaplan František

svatého

člověka

se netajil svým negativním vztahem k režimu.

z okolních farností

při

svých cestách do Trutnova a

někdy

a byl mezi

Navštěvovali

se jich u

něho

věřícími

jej duchovní

sešlo i více. Je

204 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 1563, mv. č. 6658, osobní spis J. Nováka; AMV Praha, V-1566/HK,
osobní vyšetřovací svazek proti F. Michálkovi, vzpomínky P. J. Rybáře.
205 HANUŠ, Jiří: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století. Brno 2005, s. 13; SOkA Trutnov, f.
ONV Trutnov, kt 93, inv. Č. 1595.
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schůzkách

pochopitelné, že na takových

vtipů

se probralo ledacos, od

na politické

představitele Československa až po právě probíhající Druhý vatikánský koncil. František

Michálek, který poslouchal západní stanice, ostatním sděloval novinky ze
zatčen

byl náhle

osvědčenému

a podroben

postupu Státní

světa.

bezpečnosti:

V lednu 1963
vyčerpávající

výslechy, na cele nastrčený konfident, kterému se důvěřivý Michálek svěřoval s tím, co zatajil
při

výslechu. V únoru zatkli i administrátora z Bernartic Emila Tichého, jednoho

z Michálkových

přátel.

K výslechům byli

předvoláni

duchovní, s nimiž se Michálek stýkal.

Výsledek: P. Tichý byl 16. dubna 1963 odsouzen krajským soudem v Hradci Králové za
podvracení republiky k dvěma
poslán do

vězení rovněž

státního souhlasu,

rokům odnětí

svobody, Michálek týmž soudem 27.

na dva roky. Jaroslav

neboť

proti

obviněným

Kaněra,

odmítl

června

administrátor z Pilníkova, byl zbaven

svědčit.

Haněl,

Jaroslav

duchovní ve

Svobodě nad Úpou, se po zatčení obou duchovních nervově zhroutil a požádalo propuštění

z duchovní služby. 207
Zanedlouho po

zatčení

obou duchovních, 15. dubna 1963 odešel z duchovní služby

dosavadní administrátor Josef Jelen,

přestěhoval

nejprve pracoval jako odborný referent ve

správě

se do Prahy a zde
kulturních

začal

zařízení při

slibnou kariéru:

ministerstvu kultury,

v roce 1968 se stal redaktorem týdeníku Květy a později dramaturgem Československého
rozhlasu. Nové

příležitosti

Jelenovi ovšem

přinesla

normalizace.

Začíná

psát "angažovanou"

poezii. V roce 1971 napsal báseň k 50. výročí založení KSČ "Znám onu ruku" - podle svých
vzpomínek se chtěl zastat KSČ, na kterou prý v té době kdekdo "plival" a činil jí
zodpovědnou

za vše špatné.

Později

naspal

ještě básně

"Vánice" o únorových událostech,

"Květnová balada" k oslavě osvobození Československa Rudou armádou či "Freska"

k šedesátému

výročí

výboru Svazu

československých

ruské bolševické revoluce. Jeho literární

činnost

dramatických umělců a v redakci

osmdesátých let řídil týdeník Nové knihy. V roce 1983 odešel do

mu vynesla místo ve

časopisu

důchodu,

Scéna.

Počátkem

ale dál pokračoval

ve své literární práci, a to i po politických změnách 1989. Počátek této úctyhodné kariéry však
můžeme

hledat na trutnovském arciděkanství, kde se jako tajný agent StB "Hamlet"

podílel na
případu

zatčení

není ve

agent Státní

a odsouzení svého kaplana Františka Michálka. I když jeho role v tomto

vyšetřovacím

bezpečnosti,

odsouzení svého

evidentně

spisu StB

bývalý

podřízeného

vězeň,

jednoznačně

doložena, indicie jsou více než jasné:

který vede duchovní správu v okresním

odchází do Prahy na ministerstvo kultury.

městě,

Koneckonců,

po

o tom,

206 O J. Jelenovi viz např. Čeští spisovatelé 20. století. Praha 1985, s. 231-233. Jelen napsal také vzpomínkovou
knihu Jeden z prokletých. Praha 1998.
207 AMV Praha, V-I 566/HK; SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 1562, inv. č. 6650, situační zpráva za rok 1963.
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kdo stál za jejich odsouzením, se brzy dovtípili i oba obžalovaní, jak potvrzují agenturní
zprávy z vyšetřovací vazby.
V roce 1998 vydal Josef Jelen svou knihu vzpomínek, kterou nazval "Jeden z prokletých".
Stylizuje se v ní do role známého spisovatele, který,

podobně

pochopení v církvi a byl od ní pronásledován. V knize se snaží
s významnými

umělci

a

vyřizuje

si

účty

se svými kritiky,

jako Jakub Deml, nenalezl
čtenáře

především

ohromit svými styky

s Bedřichem

Fučíkem,

který se ve svých vzpomínkách zpochybnil jeho literární i charakterové kvality?08 Svému
angažmá v Trutnově však v té

záplavě

sebechvály

věnoval

jen

stručnou

nevysvětlující

nic

zmínku:
"Třetí

mou štací, kam jsem byl vyslán, byl Trutnov. Ten se stal,

,hřebíčkem

obrazně řečeno,

do rakve '.

Pře tis kuji

dopis, který jsem odeslal 4. dubna 1963 Kapitulnímu ordinariátu v Hradci

Králové:
- Po zralé úvaze a vzhledem k okolnostem, které se
zdravotních

důvodů,

vytvořily

v Trutnově, navíc pak i ze

oznamuji Kapitulnímu ordinariátu v Hradci Králové, že jsem se rozhodl

odejít z duchovní správy a to dnem 15. dubna 1963.
Vzhledem k zdravotnímu stavu si beru posledních sedm
Agendu kostela i Arciděkanského

úřadu předávám

dnů pracovních řádnou

dne 5. dubna vldp.

vikáři

dovolenou.

v přítomnosti

OCT v Trutnově.
Kopii tohoto oznámení zasílám na vědomí KNV - církevnímu oddělení v Hradci Králové.
(Následuje výše zmíněné datum a podpis.)
Takováje tedy skutečnost. Ve svých dvaačtyřiceti letechjsem znovu začínal..
Kolem mého odchodu z duchovní správy se pochopitelně vyrojila
nevenovaI pozornost. ,,209

řada

legend, ale já jim

v

Oč méně

se Trutnovu věnoval ve svých vzpomínkách, o to více jej využil ve svém románu

"Stín katedrály". 210 Kniha měla být oficiálně kritikou poměrů v katolické církvi, kde se pod
okázalou církevní pompou skrývají prozaické machinace s ideály věřících. Vyšla v roce 1972.
Jelen se tedy rok poté, co se jako básník zastal "pop1ivané" vládnoucí strany, pouští do
"odvážné" kritiky církve, vystavené
školství i jinde.

Při otevření

jména románových

hrdinů

knihy nás

každodenně

proti církevním

čeká upozornění:

výpadům

v médiích, ve

"Protože se stalo zvykem ztotožňovat

se jmény žijících osob, prosím laskavého

čtenáře,

aby tak

nečinil

208 Bedřich Fučík (1900-1984) - literární kritik a historik, editor, překladatel, v roce 1951 odsouzen v procesu
s katolickými spisovateli.
209 JELEN, Josef: Jeden z prokletých, s. 107.
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alespoň v tomto díle.

,,2 II Přesto

brzy zjišťujeme, že za románovými postavami jsou zcela

skutečné

bytosti. V popisu románových

arciděkan

Jan Návrat,

zemřelý

Maloň,

kněží

samozřejmě

z okolí, je

evidentně

nepoznat Trutnov. Zdejší

bezpečnosti, nemůže

po výslechu na

František Novák. Kaplan František
scházejí

Třeboratic nemůžeme

být nikdo jiný než Jan

který poslouchá západní rozhlas a u

něhož

Svatoňov

František Michálek. Poutní místo

se

jsou

Malé Svatoňovice a zdejší vychytralý kněz Josef Haluza musí být Jan Nádvorník.
konečně

Jeho jméno

zazní i v románu - v postavě místní farnice Marie Nádvorníkové.

Pokrokový a oblíbený duchovní Arnošt Vychodil z Komárovic pak nese zcela jasné
autobiografické rysy. Román začíná pohřbem Jana Návrata alias Jana Nováka, po jehož smrti
začíná
řada

vycházet najevo obrovská zpronevěra, kterou na majetku kostelů spáchal Návrat a také

dalších duchovních. K objasnění

který byl do
Svatoňova,

Třeboratic přeložen

kaplan

Maloň

případu přispěje

Arnošt Vychodil alias Josef Jelen,

ze svých oblíbených Komárovic. Posléze je

a administrátor ze sousední farnosti Václav

neštěstí

službě

můstek

své kariéry a posléze i jako látku ke špatné detektivce. Zatajil ovšem pravý

v duchovní

k zatčení a z obětí komunistických represí

učinil

ze

Josef Jelen tak

zneužil

svých

spolubratří

Haněl.

zatčen farář

hned dvakrát: nejprve jako odrazový

defraudanty,

kteří

zneužili

důvod

důvěry věřících

ke svému osobnímu obohacení.

V.2

Nekatoličtí

duchovní

Vztah KSČ a nekatolických církví se především zpočátku lišil od trvale napjatého až
nepřátelského

vztahu režimu ke katolické církvi. Mnohé církve totiž dlouhou dobu žily

v iluzi, že s režimem je možné vyjít a jeho
církvi. Proto se
vstřícnost

představitelé těchto

opatření

jsou

zaměřena výlučně

církví chovali k režimu mnohem

proti katolické

vstřícněji

a on jim tuto

po nějakou dobu oplácel. Také na Trutnovsku hodnotili státní a straničtí funkcionáři

zpočátku

nekatolické duchovní velmi

dobře.

Zatímco

v čtyřstupňovém kádrovém ohodnocení do skupiny IV
(apolitičtí), nekatoličtí

(s kladným

poměrem

duchovní byly

zařazováni

k režimu). Brzy se ale

katoličtí
(reakční),

kněží

v lepším

se dostávali
případě

III

do skupiny I (naprosto spolehliví) nebo II

začalo

ukazovat, že takto

jednoznačně

nelze

nekatolické duchovní

zařadit. Kromě jednoznačně

vyloženě "reakčního"

Vlastimila Kejklíčka, o nichž bude ještě řeč, se totiž většina duchovních

navenek

požadavkům

režimu sice

přizpůsobila,

postoje stále více pochybovali.
210
211

JELEN, Josef: Stín katedrály. Praha 1972.
Tamtéž, s. 7.
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"pokrokového"

avšak

faráře Bedřicha Kloučka

příslušní činitelé

o

upřímnosti

a

tohoto

Prototypem duchovního podle představ KSČ byl bezesporu farář Církve československé
v

Trutnově Bedřich Klouček.

Tento rodák z Nové Paky byl jako jediný ze všech duchovních

okresu zařazen do kádrové skupiny 1. Dříve členem sociální demokracie, později KSČ, prošel
stranickými prověrkami v roce 1950. Byl
i

Revolučního

odborového hnutí a

"uvědomělost"
zemědělských

členem

předsedou

(pochopitelně

okresního výboru

účastí

dával najevo dobrovolnou
brigádách

Svazu československo-sovětského
Obránců

přátelství

míru. Svou

na všech manifestacích a též na

v době své dovolené). Jeden týden

věnoval

dokonce

práci v dolech, aby prý načerpal přímo na pracovišti poznatky pro svá kázání. Ta byla vedena
vždy v pokrokovém duchu.

Měl

vliv i na pomocného duchovního Josefa

Hanzlíčka

i

učitele

náboženství. Také v radě starších prosazoval své názory, i když mnozí reptali, že místo o
budování by se
československá
země"

mělo při

v

bohoslužbách mluvit spíše o duchovních

Trutnově

a "pomáhá

při

věcech.

podle názoru církevního tajemníka

budování socialismu". Také

Díky jemu Církev

"přispívá

Kloučkovy

k

rozkvětu

naší

dcery následovaly otce

politicky i profesně: byli členkami Československého svazu mládeže, jedna se stala laickou
kazatelkou a druhá odešla na teologická studia. V dubnu 1954 Klouček z Trutnova odchází na
místo tajemníka diecézní rady, vzápětí však v poměrně mladém věku umírá?12 Na jeho místo
přichází farář

Jaroslav Brázdil se svou manželkou

tak idylický jako v případě
s ONV kvůli výuce náboženství. 213

nebyl

rozhodně

Naděždou,

Bedřicha Kloučka.

jejichž vztah se státními
O tom

svědčí

úřady

spory Brázdilové

Úpický farář CČS Oldřich Seifert vycházel dobře s místními stranickými funkcionáři,
zúčastňoval

se všech oficiálních manifestací a oslav, zapojil se do práce MNV a vystupoval

jako "pokrokový" duchovní. Rada starších se skládala vesměs z příslušníků KSČ, dokonce
zde zasedal

předseda

místní organizace J. Metelka. Církevní mládež se zapojovala

v Československém svazu mládeže. Přesto si nevysloužil důvěru církevního tajemníka.
Vyčítalo

se mu, že v roce 1948 po

funkce na MNV využíval ve

pohřbu

prospěch

prezidenta Beneše vyzýval k

církve a projevoval

četbě

měšťácké

jeho pamětí, své

tendence. Proto byl

koncem roku 1951 poslán na dvouletou vojenskou prezenční službu. 214
Za skutečnou "černou ovci" mezi duchovními CČS byl považován Vlastimil Kejklíček,
původně

pomocný duchovní v Trutnově a

později farář

ve Rtyni v Podkrkonoší. Už

212 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 492, inv. č. 3656, kádrové posudky,
kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy, kt 575, inv. č. 4113, zpráva o činnosti nekatolických církví 24.5.1951,
studenti teologie, kt 576, inv. č. 4154, kádrové posudky na laické kazatele, kt 672, inv. č. 4797, zápis
shromáždění obce CČS 27.2.1955.
213 SOkA Trutnov, kt 673, inv. č. 4806, zpráva 6.11.1958.
214 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 490, inv. č. 3620, situační zprávy, kt 492, inv. č. 3656, kádrové posudky,
kt 574, inv. č. 4111, situační zprávy, kt 575, inv. č. 4113, zpráva o činnosti nekatolických církví 24.5.l951.
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v Trutnově na sebe upoutal pozornost OV KSČ, když v červenci 1949 při oslavách svátku
Jana Husa

při

kázání narážel na nesvobodu a na politické zneužívání Husova odkazu. Navíc

byl prý synem továrníka a
zpátečnický

údajně

kritizoval i

znárodnění.

a jako jediný z nekatolických duchovních byl

Jeho postavení se

ještě

zhoršilo, když se stal

Jeho postoj byl

přeřazen

farářem

z II. kádrové

označen

třídy

za

do III.

ve Rtyni v Podkrkonoší. Tato

náboženská obec na rozdíl od Úpice a Trutnova totiž vůbec nevykazovala známky potřebné
"pokrokovosti".

Kromě

poměr

dělala příslušným činitelům

k režimu,

údajně neměla

samotného duchovního a rady starších, která

kladný

starost zejména zdejší mládež. Nezapojovala se

do akcí Československého svazu mládeže a místo toho navštěvovala biblické hodiny. Vina
byla

kromě Kejklíčka

dávána i

několika

dívkám,

dříve členkám

Sokola a Junáka, které se

odmítly zapojit do ČSM a působily "reakčně" i na ostatní mládež církve. Během krátké doby
Kejklíček ze Rtyně - snad na vlastní žádost - odešel na jiné působiště?15

Na

přelomu

padesátých a šedesátých let se Církev

československá

v určité personální krizi: koncem roku 1959 rezignoval na funkci
Brázdil a odešel ze služeb církve.

Začátkem

na Trutnovsku ocitla

faráře

v Trutnově Jaroslav

následujícího roku odešel z duchovní správy i

Oldřich Seifert a náboženská obec v Úpici tak musela být spravována ze Rtyně

v Podkrkonoší.

Důvodem

obou

museli ze svých nevelkých platů

odchodů

byly

zřejmě existenční

problémy,

neboť

duchovní

zajišťovat

rodinu. Roli tu ale mohla sehrát i ztráta motivace,
která se ostatně projevovala i u řady duchovních jiných církví. 216
Českobratrská církev evangelická měla na celém okrese jediného duchovního - Josefa
Staňka, který sídlil od roku 1947 v Trutnově. Narodil se 7. srpna 1905 v Šonově u Nového
Města

nad Metují a vzhledem ke svému jazykovému nadání studoval ve Francii a ve Velké

Británii. Podle hodnocení církevního tajemníka se tento duchovní
náboženskému poslání, ale politicky se nijak neprojevoval,
veřejných

věnoval

neúčastnil

se

pouze svému
příliš

žádných

aktivit, zkrátka - neškodil, ale ani režimu nepomáhal. I když na mezinárodní

politiku měl prý "zdravé názory", jeho styky se Západem se státním úředníkům příliš nelíbily.
V roce 1959 mu bylo zakázáno pokračovat v korespondenci se Švýcarskem, odkud mu byla
do té doby zasílána náboženská literatura. Zvláštní
jeho manželka Miloslava, laická
a v Paříži a ovládala

učitelka

několik jazyků.

Po

důvěru

si u státních

úřadů

nevydobyla ani

náboženství. Také ona vystudovala teologii v Praze
příchodu

do Trutnova

učila

na zdejších školách, na

konci školního roku 1956/1957 v rámci probíhající protináboženské kampaně byla ze školství
215 SOkA Trutnov, f. OV KSČ Trutnov, kt 35, mv. č. 103, schůze předseclnictva 20.7.1949, ONV Trutnov, kt
492, inv. č. 3656, kádrové posudky, kt 574, mv. č. 4111, situační zprávy, kt 575, mv. č. 4113, zpráva o činnosti
nekatolických církví 24.5.1951, kt 576, mv. č. 4154, kádrové posudky na laické kazatele.
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vyloučena.

Lépe si v očích církevního tajemníka vedly jejich dcery Erika a Olga, které se

zapojovaly do ČSM a jiných obdobných aktivit. Vzhledem k tornu bylo dáno starší Erice
doporučení

ke studiu na vysoké škole. Do kádrového posudku ovšem

církevní tajemník následující poznámku: "Po
Staňkovou

ukončení

neopomněl učinit

doporučuji

studia

na pokud možno vzdálený závod, aby se dostala z vlivu

rodičů.

umístit Eriku
bude též

třeba

informovat vedení závodu a závodní organizaci KSČ o tom, v jakém prostředí Erika vyrůstala,
aby jí byla věnována patřičná péče. " 217 Dětem duchovních věnoval režim vskutku patřičnou
péči.

vraťme

Ale

se k Josefu

V místním sboru
chodili

stěžovat

zřejmě

Staňkovi.

Koncern padesátých let se jeho situace zkomplikovala.

vznikla proti

němu určitá

opozice,

někteří

k církevnímu tajemníkovi a žádali ho o zákrok proti

situaci dosadil do sboru nucenou správu. Z dostupných

materiálů

Staňka

si dokonce na
němu.

Seniorát

kvůli

bohužel nevyplývá, jak byl

celý spor vyřešen. 218
Poslední církví, která měla na území okresu své legální duchovní, byli adventisté?19 Před
zákazem

činnosti

pokrokový,

této církve zde

neboť

se

účastnil

Později

protialkoholního sboru.
vyčítáno,

působil

kazatel Petr Gajdušek.

schůzí,

manifestací a zapojil se zejména do

může navštěvovat

manželé v zaměstnání) a

dělat

byl hodnocen jako
vytvoření

se však jeho hodnocení neustále zhoršovalo. Bylo mu

že usilovným získáváním nových

vytíženosti

Zpočátku

lidi

členů

(především

rozvrací rodiny, díky malé pracovní

ženy v domácnosti v

z nich "blbce a fanatiky".

Začátkem

době,

kdy jsou jejich

roku 1951 bylo jeho místo

v Trutnově rozhodnutím SÚC zrušeno a pro celý kraj zřízena náboženská obec v Hradci
přestal

Králové. Gajdušek

být ze strany státu pokládán za duchovního,

přesto

si

ještě

v polovině roku nenašel jiné zaměstnání a dál se věnoval činnosti pro církev?20
VI. ŘEHOLNICE
Mužské a ženské

řády

byly komunistickými

funkcionáři

považovány za

katolické církve. Není tedy divu, že do plánu proti církevních
1950 i likvidace
mužských

řádů

níž bylo v tzv.

v

řeholí.
březnu

Jakousi

předehrou

a dubnu 1950.

centralizačních

a

byla

oporu

zařazena

v roce

byl politický monstrproces s

Bezprostředně

internačních

opatření

důležitou

klášterech

po jeho

ukončení začala

soustředěno

2376

představiteli

Akce K,

řeholníků

při

z celého

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 673, inv. Č. 4806, kt 1563, inv. Č. 6658.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 1563, inv. č. 6658, posudek na J. Staňka 4.11.1960.
218 SOkA Trutnov, f ONV Trutnov, kt 492, inv. č. 3656, kádrové posudky, kt 673, inv. Č. 6658, osobní spisy
duchovních, kt 1562, inv. č. 6650, zpráva o činnosti ČCE 7.7.1959.
219 Sami adventisté používají označení kazatel a termínu duchovní by se zřejmě bránili. Pro přehlednost
používáme tento univerzální termín i pro ně.
220 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 492, inv. Č. 3652, osobní spis P. Gajduška, inv. č. 3656, kádrové posudky.
216
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Československa. Obdobné opatření se chystalo i proti řeholnicím. V jejich případě šlo však o

mnohem

komplikovanější

problém.

počty

Jednak jejich

byly mnohem

vyšší

(v

Československu v té době působilo 11 896 řeholnic), jednak podstatná část z nich pracovala v

nemocnicích a sociálních
vyřazení

(9748 sester), kde bylo jejich okamžité jednorázové

nemyslitelné. Proto také jejich

Akce R, bylo
července

zařízeních

do

dlouhodobější

soustřeďování

centralizačních klášterů,

do

a nezahrnulo ani zdaleka všechny

září soustředěno

více než 4000 sester. Jednalo se

řeholnice.

nazvané

V Akci R bylo od

především

o sestry, které se

zabývaly výchovnou a školskou činností. 221
V tehdejším okrese Trutnov se v této

době

žádné

řeholní

komunity, které by

úvahu pro centralizaci, nenacházely, proto se Akce K a R tohoto území
nedotkly.

Působila

zde pouze Kongregace

sester sv.

Hedviky,

připadaly

v

bezprostředně

která

zajišťovala

ošetřovatelskou službu v nemocnici v Žacléři a ve starobincích v Lamperticích a Pilníkově. 222

V průběhu roku 1951 ale nastalo
do závodních
vedly

internátů

příslušné činitele

v

rozmísťování

pohraničí.

Týkalo se to asi 2000

řádů

do civilního života. Druhý

pracovní síly, zejména v lehkém

důvod

odkud v

soustřeďovacích klášterů

Hlavní

předpokládalo,

běžnými občany
prozaičtější.

byl mnohem

průmyslu,

ze

řeholnic.

k tomuto kroku, byly dva. Jednak se

sestry vymaní z vlivu starších, což spolu s prací mezi
z

řeholnic

mladších

důsledku

důvody,

které

že se mladší

usnadní jejich odchod
V

preference

pohraničí chyběly
průmyslu těžkého

odešla řada kvalifikovaných sil. Řádové sestry se tak spolu s řeckými emigranty či trestanci
staly v první
řádových

polovině

sester do

padesátých let pro

někdejších

pohraniční

závody vítanou posilou.

Sudet nahrával i fakt, že v

obyvatel k víře a církvím velmi vlažný. Nedalo se tedy

těchto

Umístění

oblastech byl vztah

předpokládat,

že by

řádové

většiny

sestry ve

svém okolí nalezly výraznou oporu, jak se to stávalo v oblastech s vyšší religiozitou. Osobní
svoboda sester byla

výrazně

omezena. Pokud se

chtěly

vzdálit ze svého kláštera nebo

internátu na jeden den a déle, musely žádat o povolení okresního církevního tajemníka,
nepřítomnost

delší než dva týdny musel povolovat dokonce krajský církevní tajemník. V

K problematice církevních řádů v době komunismu viz zejména KAPLAN, Karel: Stát a církev, s. 118-122;
VAŠKO, Václav. Neumlčená II, s. 189-203; VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací
komunistickým režimem 1948-1964. Olomouc 2003; týž (ed.): Ženské řehole za komunismu (1948-1989).
Sborník příspěvků z konference pořádané Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR a Českou
křesťanskou akademií. Olomouc 2005 (dále jen Ženské řehole za komunismu).
222 Před rokem 1945 měla tato kongregace své sestry i v nemocnici v Maršově a na ambulanci ve Vlčicích, ale
kvůli nedostatku dorostu je musela z těchto míst odvolat. Podrobněji o této kongregaci viz SÚSENBEKOVÁ,
Marie Františka: Stručný nástin dějin Kongregace sester sv. Hedviky v českých zemích (bakalářská práce).
Olomouc 2005. V trutnovské nemocnici působilo kolem dvaceti boromejek, které z rozhodnutí představených
kongregace svou činnost v Trutnově ukončily počátkem roku 1946. Z mužských řádů a kongregací působili v
Trutnově pouze kněží ze společnosti Pallotinů, poslední z nich opustil Trutnov i Československo koncem roku
1949.
221
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internátech byly sestry hlídány tzv. referentkami, "spolehlivými soudružkami", které je
za úkol nejen sledovat, ale i

aktivně převychovávat,

aby

řeholnice

získaly "kladný

lidově demokratickému zřízení a především opustily řád a odešly do civilu.
řádové

Na Trutnovsku se

měly

poměr"

k

223

sestry objevily hned v roce 1951 a koncem tohoto roku jich zde

bylo více než 300, z toho necelá polovina připadala na město Trutnov. 224 Počet sester a
závodních

internátů

kulminoval v letech 1952-1953. Tehdy bylo ve

třinácti

internátech více

než 500 řádových sester. 225 V samotném Trutnově bylo osm internátů, v nichž žilo přes 300
řeholnic

z osmi

řádů

a kongregací.

128 a tzv. Hrad) bylo
Jednalo se o

rozmístěno

řeholnice

Tři

internáty byly v

více než devadesát

ze Slovenska a jejich

dívky, které

přicházely

Poříčí. Třetí

internát sloužil k ubytování

pracovaly pro Texlen

do

měst

Poříčí.

Městě

na

pracoviště

původním

řádu

Kříže

Ve dvou z nich

(čp.

kongregace Dcery božské lásky.
péče

posláním byla

za službou. Nyní pracovaly v

přádelnách

o venkovské

Texlenu v

Libči

a

sv. Voršily a patřil závodu Kovotex, ale sestry
třídě

a sloužil

rovněž

k ubytování

a sestry Nejsvětější svátosti. Sestry z Polské třídy byly

Texlenu v Horním Starém

Městě, Poříčí

a

Libči.

V Horním Starém

byl internát misijních sester ze Slovenska. V bývalé menšinové škole čp. 350 v Horním

Starém Městě byl v první polovině roku 1953
školských sester Notre Dame.
Městě.

členek

Další internát stál na Polské

voršilek, dále zde žily sestry sv.
rozděleny

Trutnově-Poříčí.

Obě

zřízen

internát pro necelou padesátku chudých

komunity pracovaly v závodu Texlen 01 v Horním Starém

Poslední dva internáty na území Trutnova byly ve Voletinách v čp. 106 a v Libči v čp.

82. Žily zde boromejky, po zrušení internátu v Bernarticích v roce 1953 byly ve Voletinách
ubytovány

nějakou

dobu také sestry sv. Cyrila a

Všechny pracovaly v pro vozovnách Texlenu v

Metoděje
Libči.

a školské sestry Notre Dame.
Nejčastěji

byly

zaměstnávány

v přádelnách, tedy v provozech s nejnáročnějšími pracovními podmínkami. 226 Mimo Trutnov
se nacházely velké internáty ve Svobodě nad Úpou (dominikánky a sestry sv. Kříže) a v Úpici
223 K problematice řeholnic v závodních internátech souhrnně TESAŘ, Petr: Ženské řehole v období totality. In:
Ženské řehole za komunismu, s. 28-29. Ve zmíněném sborníku jsou také rozptýleny vzpomínky jednotlivých
řeholnic na pobyt v internátech. Závodními internáty na Broumovsku se zabývala ŠTĚPÁNOVÁ, Ludmila:
Řádové sestry v n. p. Veba Broumov. In: Procházka staletími. Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Vladimíra
Wolfa. Dissertationes historicae 1. Hradec Králové 1993, s. 173-175. K Trutnovsku dosud toto téma podrobněji
níkdo nezpracovával, stručnou zmínku o řeholnicích v Texlenu najdeme ve stati JIRÁSEK, Zdeněk: Vývoj
lnářského průmyslu na Trutnovsku v období prvního pětiletého plánu (Nástin problematiky). In: Lnářský
průmysl č. 6, Trutnov 1986, s. 57-58.
224 Trutnovem se v této stati rozumí město ve svém současném rozsahu, přestože nmohé jeho části byly v
padesátých letech ještě samostatnými obcemi.
225 Podle některých údajů bylo v závodních internátech v celém okrese až 860 řeholnic. Není ovšem jasné, zda se
jedná o počet řeholnic, pobývajících na okrese k určitému datu, nebo součet všech řeholnic, které zde
v padesátých letech byly postupně umístěny. Viz SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn. 54, inv. č. 54, příloha k
zápisu rady 2.2 .1961.
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(školské sestry Notre Dame a řád
Maršově čp.
početí

Německých rytířů).

Menší internáty byly zřízeny v Horním
Neposkvrněného

120 (boromejky a dominikánky) a Temném Dole (kongregace

Panny Marie, Dcery božské lásky a dominikánky). Také tyto sestry pracovaly

v různých provozech závodu Texlen, pouze v Úpici byly zaměstnány závodem Juta. Několik
starších školských sester pracovalo také na zemědělské výzkumné stanici ve
do

internátů

umísťovány především

byly

nemocné, jejichž

zaměstnání

množství starších sester ve

Vlčicích.

I když

mladší sestry, objevovaly se tu i sestry starší a

v závodech vyvolávalo mezi obyvateli rozruch a soucit.

věku

mezi 40 a 50 lety

měly především

Větší

voršilky a Dcery božské

lásky.227
Život v internátech nebyl pro sestry jednoduchý. Často byly budovy internátů ve špatném
stavu a když se budova dala do pořádku, sestry se stěhovaly jinam?28 V Trutnově byly
problémy zejména v internátu na Polské

třídě,

kde byla špatná okna, do budovy zatékalo a

slibovaná výstavba koupelny byla neustále odkládána. Navíc v

budově

- narozdH od

většiny

ostatních internátů - žili také jiní nájemníci, kteří se sestrami vyvolávali spory.229 V mnoha
internátech vázlo také zásobování topivem, takže například v bývalé menšinové škole sestrám
zamrzalo vodovodní potrubí a mezi

řeholnicemi řádily

internátech pokračovat ve svém řeholním

životě,

nemoce. Sestry se snažily i v

který se projevoval

společně

vykonávanými

činnostmi, především modlitbami a rozjímáním. Často však byla jejich snaha narušována
třísměnným
rozhodně

Těžko říci,

zda šlo v tomto

napomáhalo

způsob

života sester tímto

"převýchově" řeholnic.

způsobem

Vánocemi byly sestry všemu
to dobu temna.

měl

životě

například

světskému nepřístupny.

a kdoví co všechno, aby to

komplikován,

Velký význam v

Vánoce a Velikonoce. Jedna z referentek si

svíčiček

případě

o

záměr

nebo ne, ale

osobám zainteresovaným na církevní politice nebylo proti mysli, když byl

komunitní

zvláště

provozem na závodech.

sester

neboť
měly

Ježíšek pěkné. Jde to

hodně

vlastně

i církevní svátky,

po stěžovala:

To bylo je samé

tak se

"Zvlášť teď před

shánění kytiček

na nervy.

a

Připomíná mně

,,230

226 Podle vzpomínek voršilek byla práce v Trutnově vůbec nejhorší, jakou v době komunismu zakusily. Viz
HA VLOVÁ, Ludmila: Českomoravská provincie Římské unie řádu svaté Voršily. In: Ženské řehole za
komunismu, s. 413.
227 Údaje o internátech jsou čerpány především ze situačních zpráv okresních církevních tajemníků a referentek.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, kt 575, inv. č. 4135, kt 673, inv. Č. 4807.
228 Viz např. SCHILDBERGEROVÁ, Assumpta: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. In:
Ženské řehole za komunismu, s. 223.
229 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. Č. 4135, kt 673, inv. Č. 4807, situační zprávy z internátu Polská.
230 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. Č. 4135, situační zpráva z internátu Horní Staré Město
29.12.1953.
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Tím ale
zrněny

těžkosti

sester zdaleka

nekončily, neboť

následující dva roky

měly přinést

k horšímu. Když trutnovský církevní tajemník Materna vyslovil na

názor, že by bylo dobré odvolat z

internátů řádové představené, neboť

ukládají sestrám mnoho modlení, takže

těmto

poslouchání rozhasu ", možná netušil, jak brzy se jeho přání vyplní.
proběhla

při

celostátní akce,

představené z internátů.

232

níž byli internovány vyšší

"tyto

času

sestrám zbývá málo
231

jaře

na

1952

svůj

představené
čtení

tisku a

V létě toho roku totiž

řeholní představené

a také tajné

Zmíněný církevní tajemník poté nešetřil chválou, jak "velký kus

dobré práce" byl tímto krokem vykonán. Sestry si prý trochu poplakaly, ale už je to
začínají

další

přešlo

a

se projevovat kladné výsledky celé akce: "Mezi sestrami se projevuje úplná volnost,

zvlášť u těch mladších, a zájem o přestup do civilního života.

Když se však

přesvědčovací
rozpuštění

administrativním

účinkem,

akce míjely

ženských

řádů.

,,233

volali mnozí po radikálním

řešení

-

Podobný názor sdílel i trutnovský církevní

tajemník Materna:
" V otázce
tyto

řeholnic

by bylo

řeholnice stěch jejích

vté své

uniformě,

zapotřebí

uvažovat otom, jakým vhodným

hábitu odstrojili. Já se dívám na tyto

že zních nebude nic jiného než zase jenom

řeholnice

řeholnice

spůsobem

by jsme

tak, že dokud budou

a že to sními nepovede

k žádnému konci.
Muj názor na tuto otázku je ten, jestliže je odstrojíme, že nám nebudou ani tak nebezpečné
jako jsou dosud, nebod pod tímto ústrojem a mezi ními jse mohou skrývat všelijaké živly.
Jestliže by

mělo

nemohly scházet.

dojít k tomuto

řešení,

pak by bylo správné je rozmístit jednotlivě, aby se

,,234

V té době se již na SÚC připravovala tzv. Akce B. K 1. červenci mělo být řeholnicím
v celém Československu oznámeno, že jejich řády a kongregace jsou úředně rozpuštěny a
sestry mají odložit řeholní šat a odejít do civilu. Pouze staré sestry měly mít výjimku a mohly
někde

v ústraní "dožít". Ostatní musely uposlechnout, jinak je

vězení. Přestože

byla tato akce z pochopitelných

důvodů

čekala

internace,

popřípadě

tajena, mezi sestry se

nějaké

informace přece jen dostaly. Řeholnice z internátu na Polské třídě se z obav před dalším
násilným

stěhováním raději

zabarikádovaly, jakmile v noci

před

internátem zastavilo

nějaké

auto. 235 Plán byl sice s ohledem na neklidnou situaci, která ve východním bloku nastala po
úmrtí Stalina a v Československu zejména po měnové reformě, na poslední chvíli odvolán, ale
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111 situační zpráva 28.3.1952.
TESAŘ, Petr: Ženské řehole v období totality. In: Ženské řehole za komunismu, s. 31.
233 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111 situační zpráva 2.8.1952.
234 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zpráva 2.5.1953. Zpráva citována včetně
pravopisných chyb.
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to v žádném

řádů,

ženských
řeholnic

případě

změnu

neznamenalo

názoru na

místo jednorázového aktu k tomu však

do civilu a postupné

"vymření" řádů

řeholnice.
měl

Cílem byl nadále zánik

posloužit "dobrovolný" odchod

a kongregací,

neboť nesměly přijímat

nové

členky.

Vedení

závodů,

kde byly

řeholnice zaměstnány, jistě přišlo

Sestry byly totiž obvykle velmi

svědomité

pracovnice,

některé

zachování status quo vhod.
z nich bývaly dokonce mezi

odměňovanými pracovníky a závody si je nemohly vynachválit. 236 Pouze jedna zásadní věc

kalila vzájemné vztahy mezi závody a
svátcích a o

nedělích.

řeholnicemi

- sestry odmítaly pracovat o církevních

Sice nabízely, že si zameškané dny napracují, ale vedení

nechtělo nebo možná ani z technických důvodů nemohlo takovou dohodu přijmout.

že se tato forma odporu

začala

mezi řeholnicemi

krizí režimu rostla i odvaha sester.

Zpočátku

šířit

237

závodů

Zdá se,

zejména od roku 1953, kdy s počínající

odmítaly o svátcích pracovat jen

některé řády,

ale postupně se přidávaly i ostatní. 238 Církevní tajemník kladl vinu místním duchovním, kteří
prý k tomu sestry

naváděli.

Vedení

závodů řeholnicím

strhávalo dva dny dovolených, ale někdy volilo i horší
topiva i

některých druhů

zboží,

přeřazovalo

sil, byl by to tah
důvodu

zde byl

řeholnic

poměrně úspěšný.

ještě

další,

k lidově demokratickému

řekněme

zřízení"

způsoby

odplaty: snižovalo jim příděly

je na horší práce,

celozávodní dovolené v továrnách uklízet apod.
Pokud by bylo cílem umístění

za každý neodpracovaný den nejen

některé řády

musely místo

239

v závodech pouze

Jak již ale bylo

doplnění chybějících

řečeno, kromě

ideologický: získat mezi

pracovních

tohoto pragmatického

řeholnicemi

"kladný postoj

a dosáhnout jejich pokud možno dobrovolného odchodu

z řehole db civilního života. Důležitou úlohu v "převýchově" řeholnic měly hrát referentky?40

SOkA Trutnov, f ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zpráva 30.6.1953.
Pracovní morálku řeholnic vysoce hodnotí všechny dostupné prameny: situační zprávy okresního církevního
tajemníka a referentek i podnikové písemnosti. Například v hlášení, zaslaném z Texlenu na ministerstvo lehkého
průmyslu 28.11.1951, se píše: "Podle zjištění u s. záv. ředitelů jsou všechny [řeholnice] snaživé, pracují velmi
dobře a v pracovní době se věnují výlučně práci ... Vcelkujsme s nimi velmi spokojeni a byly bychom rádi, kdyby
jich bylo jednou tolik a kdyby u všech našich zaměstnanců byla taková pracovní morálka a čistota na
pracovišti. " Viz Podnikový archiv Texlen Trutnov (dále jen PA Texlen), f. Texlen n. p. Horní Staré Město
(nezpracováno).
237 Nicméně počátkem šedesátých let uzavřel podnik Veba Broumov s tamními řeholnicemi smlouvu, podle níž
nemusely do práce o církevních svátcích, pokud si takto zameškanou dobu napracovaly jindy. Viz
ŠTĚPÁNOVÁ, Ludmila: Řádové sestry vn. p. Veba Broumov podruhé. In: Východočeské listy historické, Č. 1718, Hradec Králové 2001, s. 418.
238 Jako první "stávkoval" internát v Úpici. Stalo se tak na svátek Všech svatých 1. listopadu 1951. Na přelomu
roku 1952 a 1953 nepracovaly řeholnice v Úpici, Horním Starém Městě a v Libči. V následujících měsících již
nechodila na církevní svátky do práce většina internátů.
239 Viz např. SOkA Trutnov, f ONV Trutnov, kt 574, inv. Č. 4111, situační zpráva 29.5.1953, kt 575, inv. Č.
4135, situační zpráva z internátu Poříčí Hrad 28.7.1954.
240 Referentky pravidelně informovaly SÚC i okresního církevního tajemníka v měsíčních zprávách o situaci
v internátech a na závodech. Zpočátku byly také svolávány na porady do Prahy.
235

236
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Jednalo se o spolehlivé pracovnice, které
rozhovorů

pomocí individuálních
"připravit

řeholnice

společných

i

sledovaly, podávaly o nich hlášení a

diskuzí,

nástěnek

a tiskovin se je snažily
řeholnic tvořily

na civilní život". Tento úkol však nebyl nijak snadný. Komunity

většinou pevně

semknutý celek, do

něhož

nebylo lehké proniknout.

Zpočátku řeholnice

referentku obvykle ignorovaly a snažily se jí vyhýbat, odmítaly s ní diskutovat o politice.
Vynalezly i zajímavý

způsob

obrany. Protože v internátu musely referentce vyhradit vždy

jednu místnost, snažily se jí nechávat tu nejhorší, nejlépe suterénní a zpravidla
aby se na internátu zdržovala co
s referentkami komunikovat. Za
začaly

všímat

k sestrám
když

nástěnek

vstřícnější:

a

které jim

tajně

ochotnější

byly

bylo referentkami pokládáno i to, když si sestry
zajišťovaly.

nikdy nezískaly,

sestry

času

Teprve postupem

urgovaly opravy na internátech,

některé "pokrokovější"
dění

úspěch

časopisů,

důvěru většiny řeholnic

informovaly o

nejméně.

nevytápěnou,

přesto

Také

občas

některé

začaly

být

se sester zastaly na závodech. I

se vyskytlo

chodily referentce

referentky

několik případů,

svěřovat

a

při

té

kdy se

příležitosti

ji

v internátech. Mezi sestrami z kongregace Dcer božské lásky se dokonce

vyskytly takové, které samy referentce radily, jak nejlépe rozbít soudržnost jejich
komunity.241
Okresní církevní tajemník

předpokládal,

že po

odstranění představených

dojde k

uvolnění

morálky sester a většina postupně odejde do civilního života. Také některé církevní referentky
odhadovaly, že až

dvě třetiny

sester

z reakce ostatních sester a ohled na
vývoj jejich optimistická
přesvědčování,

očekávání

netrpělivě čekají
řeholní

na oficiální rozpuštění

řádů

slib jim brání, aby odešly samy.

nepotvrdil. Sestry byly

a jen obava

Nicméně

další

předmětem téměř nepřetržitého

aby z řehole odešly do radostného civilního života, v tisku byly zveřejňovány

dopisy bývalých

řeholnic.

Na závodech se proslýchalo, že kdo svede

řádovou

sestru, dostane

odměnu několik tisíc korun?42 Navzdory všemu zůstaly odchody z řehole ojedinělým činem,

navíc některé sestry k tomu byly motivovány například starostí o nemocné rodiče?43 Z tohoto
pohledu tedy nepřineslo

rozmístění

sester v internátech očekávané výsledky.

241 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. Č. 4135, situační zpráva z internátu Poříčí čp. 1282.8.1954, kt
673, inv. č. 4807, situační zpráva z internátu Poříčí čp. 12831.1.1955.
242 NĚMCOV Á, Magdalena: Kongregace sester Neposkvměného početí Panny Marie III. řádu sv. Františka
z Assisi. In: Ženské řehole za komunismu, s. 255; HAVLOVÁ, Ludmila: Českomoravská provincie Římské unie
řádu svaté Voršily. In: Ženské řehole za komunismu, s. 418.
243 Podle statistiky okresního církevního tajemníka odešly do civilu v druhé polovině roku 1954 na okrese
Trutnov pouze 3 řeholnice z celkového počtu 376 sester, v následujícím roce není zamamenán žádný odchod.
Řeholnice musely při odchodu z řádu podepsat následující prohlášení: "Prohlašuji, že vystupuji dobrovolně na
základě vlastního rozhodnutí z řeholního řádu, že nebudu poslušna svých bývalých představených a pNslušnic
řádu, které by jakýmkoliv způsobem narušovaly naše lidově demokratické zNzení a vývoj socialismu v naší
vlasti, že nebudu nosit řádový šat ani jiný odznak řádového života, že svůj kladný poměr k republice projevím
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A jak tomu bylo se vztahem

řeholnic

k lidově demokratickému

zřízení?

Ani zde nemohli

být odpovědní pracovníci příliš spokojeni. Řeholnice v internátech - na rozdíl od vstřícnějšího
postoje

řádových

sester v nemocnicích a sociálních ústavech - zpravidla odmítaly všechny

povinné prorežimní projevy,

ať

už šlo o prvomájovou výzdobu, povinné desetiminutovky na

závodech, podpis pod mírovou rezolucí nebo sbírku na komunistický režim v Koreji.

Občas

dělaly otevřeně

ta druhá

legraci z oficiální politiky: "Jedna sestra ryla ale [zahradu]

ji upozornila, aby to

dělala

lépe, ale ta

odvětila,

že to

dělá jako

špatně,

si

v JZD, tam prý se to také dělá

jen tak z polovice. a244 Největší spory se však odehrávaly okolo účasti ve volbách. 16. května
1954 měly proběhnout vůbec první volby do národních výborů. KSČ velmi záleželo na
vysoké

účasti občanů

ve volbách, kterou by po krizovém roce 1953 mohla vykládat jako

trvající a všeobecnou podporu své politiky. Rozsáhlá

předvolební

řádovým

navštěvovali

sestrám. Se sestrami diskutovaly referentky,

internátech se objevil dokonce

ředitel

je

agitátoři,

závodu s kádrovým referentem,

komise nebo samotný kandidát, ale sestry
mlčením

agitace se nevyhnula ani

většinou

na veškeré

nebo poukazem na to, že volby jsou přece svobodné. Do

v

některých

předseda

přesvědčování

volební

reagovaly

přesvědčovací kampaně

v

internátu misijních sester v Horním Starém Městě byli zapojeni i vojáci z trutnovské posádky,
kteří

jim přišli zahrát na harmoniku a vyzvat je k

návštěvě

voleb. Ale" sestry

odpověděly,

nejsou svobodné, aby jim tam někdo vyhrával, a zavřely všechny okna a dveře.
nepomáhalo

přesvědčování,

pokoušeli se

někteří

sestrám vyhrožovat, že za

,,245

neúčast

že

Když
budou

potrestáni rozptýlením komunit na různá místa. Přes veškerou kampaň se k volbám dostavily
pouze řeholnice z internátu ve Voletinách. 246 Také podzimním volbám do Národního
shromáždění se část řeholnic vyhnula. Některé komunity - například ze Svobody nad Úpou

nebo z Úpice se sice k radosti referentek k volbám dostavily, ale v zápětí se ukázalo, že
házely do uren neplatné lístky.247 Kvůli chování při volbách podle názoru referentek poklesla
obliba

řeholnic

mezi obyvatelstvem i spolupracovníky. Sestry byly

reakcionářky, někteří

se prý ptali: "Co s

těma

kurvama budete

dělat,

označovány

za

když nevolily ani

pracovním úsilím v budování socialismu a nedopustím se žádného činu naší vlasti nepřátelského. Prohlašuji
čestně, že budu dodržovat a řídit se stávajícími zákony v naší lidově demokratické republice. "
244 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 673, inv. č. 4807, situační zpráva z internátu Poříčí čp. 12828.4.1955.
245 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. č. 4135, situační zpráva internátu misijních sester 27.5.1954.
246 V celostátním měřítku volilo 57,3 % řeholnic, ale v rámci internátů se jednalo pouze o 12,85 % sester. Jako
odvetu za tento postoj rozhodlo 12. června 1954 byro ÚV KSČ, že 40 % řeholnic bude z internátů a nemocnic
propuštěno a posláno do civilu. Již první pokusy o realizaci tohoto opatření narazily na rozhodný odpor řeholnic.
Proto se plán změnil: řeholnice měly odejít nikoliv do civilu, ale do charitních domovů. To však zase odmítala
ministerstva lehkého průmyslu a zdravotnictvÍ, která za ně neměla patřičnou náhradu. Nakonec se tedy žádné
z navrhovaných radikálních řešení neuskutečnilo.
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nepodepsaly mírovou rezoluci? ,,248 Vyskytla se i odvetná opatření ze strany závodů, například

sestrám odmítly zvýšit příděl uhlí a dřeva.
Ale sestry

působily ještě

navíc díky své

další komplikace. Nejeuže se

oblibě přitahovaly

konci roku 1951, krátce po

zdejší obyvatele a

příchodu

nadřízeným: "Církevně politická

prvních

jejich

především děti

řeholnic,

situace na okrese

nedařila

"převýchova",

na bohoslužby. Již na

si církevní tajemník

zůstává

ale

skoro beze

změn

stěžoval

svým

až na obce, kde

jsou ubytovány řeholní sestry. Ve všech těchto obcích, tj. Úpice, Horní Staré Město, Svoboda
n. Ú a Poříčí se značně zvedla za poslední měsíc návštěva kostela, kam jeptišky chodí zpívat.
Řeholnice svým skromným vystupováním nacházejí u věřících čím dál tím větší obliby a lid je

začíná litovat proto, že musí manuelně pomáhat ve výrobě. V samotné Úpici stoupla docházka

do kostela nejméně 050 %.

,,249

Obdobné stesky zaznívaly ve zprávách církevního tajemníka i

v následujících letech: zatímco všude věřící ubývají, v místech, kde jsou řeholnice, se účast na
bohoslužbách zvyšuje. Řeholnice si všímaly zejména dětí, které zvaly na bohoslužby a
k nelibosti referentek i do

internátů. Zvláště aktivně

Města.

Také na pracovištích se

z Horního Starého

si v tomto

směru počínaly

někdy řeholnice

misijní sestry

snažily "agitovat" pro

víru?50 Celkově lze říci, že jak mezi obyvatelstvem, tak mezi spolupracovníky byly řeholnice
oblíbené a jejich osud spíše než
když po jejich

třídní

příchodu

do Trutnova
uspořádali na ně mezi sebou sbírku. 251
Celkově

nenávist vyvolával soucit. Jeden
viděli zaměstnanci,

se tedy kumulace takového množství

kontraproduktivní. Pracovaly sice

výborně,

řeholnic

donutit

Když se

řeholnice

neuskutečnilo

za všechny:

chudobě řeholnice

žádné z

odpovědné

přistoupilo

byť

jen

za církevní politiku

celostátně připravovaných opatření,

odejít z řádů do civilního života,

žijí,

na Trutnovsku ukazovala jako

ale jejich vliv na obyvatelstvo a neochota

uvažovat o odchodu z řeholního života se stávaly pro osoby
noční můrou.

v jaké

příklad

se k postupnému

která

měla

propouštění

řeholnic ze závodů. Řeholnice odcházely bud' do závodů v jiných okresech nebo do charitních
ústavů, domovů důchodců či ústavů

sociální

péče,

kde pracovaly jako

ošetřovatelky.

statistik, které máme k dispozici bohužel až od poloviny roku 1953, se
v závodních internátech nejprve pozvolna a

později

stále

výrazněji

Podle

počet řeholnic

snižoval. Nejprve byly

odsouvány sestry ze samotného Trutnova. Zatímco v květnu 1953 bylo v Trutnově 311
247 Celostátně se množství řeholnic, které šly k volbám, oproti květnu výrazně zvýšilo: v českých zemích přišlo
k urnám 86,4 % řeholnic, avšak na Slovensku zůstala volební účast nízká. Volilo zde 56,6 %. Nejmenší volební
účast měly opět závodní internáty, v rámci českých zemích zde účast ve volbách nepřekročila 56 %.
248 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. Č. 4135, situační zpráva z internátu Poříčí Hrad 30.11.1954.
249 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. Č. 4111, situační zpráva 4.1.1952.
250 Například boromejky z Voletin prý uspořádaly přímo na internátu křtiny dítěte svého spolupracovníka.
251 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. Č. 4111, situační zpráva 30.10.1951.
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řeholnic,

na konci roku to bylo už jen 258.

Během

následujícího roku se počet sester snížil na

174 a na konci roku 1955 zde zbývalo posledních 43
docházelo k jejich

soustřeďování

do vybraných

řeholnic.

internátů

S poklesem

počtu řeholnic

uvolněné

a takto

budovy byly

zpravidla využity pro civilní zaměstnance podniků. První tři internáty byly zrušeny v
roku 1954 a další tři v průběhu roku následujícího. 22.
v Horném Starém
Svobody.

Přesně

Městě

o rok

června

1954 z bývalé menšinové školy

musely odejít školské sestry, které se

později

se

rovněž

polovině

z Horního Starého

přestěhovaly

Města

na internát do

do Svobody

misijní sestry. V roce 1954 musely opustit boromejky budovu v Libči a

stěhovaly

přestěhovat

se do

internátu ve Voletinách. Zde jim uvolnily místo sestry sv. Cyrila a Metoděje a školské sestry,
kterým bylo povoleno odjet do charitních
žádostem

části

ústavů.

Když

počátkem

boromejek a nechal je odjet do charitních

roku 1955 závod

domovů,

vyhověl

dožadovaly se odchodu i

zbylé sestry. Bylo jim slíbeno, že po dovolených je závod uvolní. V létě se však boromejky
dozvěděly,

že si je závod v Libči ponechá i nadále. Odmítly tedy nastoupit do práce a doufaly,

že je závod přece jen propustí. Místo toho však byly 11. srpna 1955
třídu

přestěhovány

na Polskou

a ze závodu mohly odejít teprve koncem roku. V Poříčí byl jako první zrušen internát

Kovotexu. Část zdejších voršilek odešla během roku 1954 do kláštera v Oseku, zbytek se
přestěhoval
Kříže.

do budovy na Polské

Sestry

Nejsvětější

třídě,

kde se mezitím uvolnilo místo odchodem sester sv.

svátosti odešly z internátu na Polské

třídě

už v roce 1953. Za

dramatických okolností se odehrál odchod sester kongregace Dcer božské lásky z internátu
čp.

128 v létě roku 1955. Dne 10.

upozornění

června

totiž vedení závodu v Poříčí bez

předchozího

zrušilo sestrám z tohoto internátu samostatnou šatnu, kterou dosud používaly, a

při příchodu

do práce jim bylo

řečeno,

že mají nyní chodit do

společné

šatny s civilními

dělníky. Řeholnice odmítly nastoupit do práce a vyslaly své zástupce k řediteli. Ten jim však
řekl,

že pokud se jim to nelíbí, tak je ze závodu propustí. Mezitím se mezi dělníky

že se jich sestry štítí. Byla svolána
propuštění

aby

sester.

řeholnice

Někteří dělníci

zmizely.

schůze

úsekových

důvěrníků,

prohlašovali, že budou pracovat

Propuštění

fáma,

kde se hlasovalo o

raději

bylo potvrzeno i na jednání za

šířila

12 hodin

denně,

účasti zástupců

jen

závodu,

církevního tajemníka a sester, které slibovaly, že zameškanou dobu napracují. Nepomohlo ani
následné jednání na SÚC v Praze. Za řeholnice se přimlouvala i referentka, která mezi
propuštěnými

sestrami

měla

navíc

několik nadějných

adeptek na odchod do civilního života.

Řeholnice odjely do podniku Seba Tanvald a ty, kterých se propuštění netýkalo, se
přestěhovaly

na Hrad. V Texlenu v Poříčí si však brzy

rozhodnutí. Pracovité
kdo

vlastně

řeholnice

ve

výrobě chyběly

a

dělníci

uvědomili

se prý

začali

unáhlenost svého
mezi sebou hádat,

hlasoval pro odchod sester. Také ředitel Texlenu v Libči litoval, že o tom nevěděl
80

dříve, že by sestry v závodě zaměstna1. 252 V průběhu roku 1955 byly postupně propouštěny

voršilky z internátu na Polské třídě. 253 Poslední z nich spolu s boromejkami odešly těsně před
vánočními

svátky a internát byl zrušen. V roce 1956 tak byl v

internát v Poříčí na

Hradě,

254

internátů.

docházelo i k rušení mimotrutnovských

Už

zrušen internáte v Temném Dole. Zdejší dominikánky odešly do
ostatní kongregace byly odtud přemístěny do jiných okresů. V
internát v Horním

Maršově

už pouze jeden

obývaný 33 sestrami kongregace Dcer božské lásky. 31. srpna

1956 byly přemístěny do Františkova nad Ploučnicí.
Postupně

Trutnově

a zdejší sestry se

přesunuly

počátkem

čp.

létě

roku 1954 byl

120 v Horním

Maršově,

téhož roku byl ale zrušen i

do Svobody, kde se mezitím uvolnilo

místo odsunem 40 sester sv. Kříže do Švýcarska. Na nátlak místní organizace KSČ v Úpici
byly na přelomu let 1956 a 1957 propuštěny řeholnice, představující prý "nežádoucí živel", ze
závodu Juta?55 Internát ve Svobodě nad Úpou byl zrušen zřejmě někdy v roce 1959 a jako
256
poslední byly k 15. březnu 1960 propuštěny i školské sestry ve Vlčicích.

Vůči

poněkud mírnější

obdobou jiných forem omezování

PTP, internace duchovních a
v úvahu

uplatňován

sestrám v internátech tedy byl

nepřipadal

řeholníků

svobodný

přesvědčování, přerůstající

výběr

specifický druh perzekuce, který byl
"nepřátelských živlů"

(vojenské oddíly

apod.). Byla omezena svoboda pohybu

povolání,

nepříjemné

řeholnic,

bylo i neustálé ideologické

v nátlak na vystoupení z řádu, omezován byl i svobodný styk

s okolním obyvatelstvem. Naproti tomu se jen výjimečně staly sestry obětí soudního procesu.
V českých zemích bylo

během

padesátých let podle

obvykle k trestům ve výši 2-5 let?57

odhadů

odsouzeno 120-150

řeholnic,

Na Trutnovsku je zaznamenán pouze případ dvou

zmíněných dominikánek - Boženy Knotkové a Miroslavy Černé - odsouzených v procesu

s maršovským administrátorem Jaroslavem Malíškem?58 Obě žily původně v internátu
v Temném Dole a po jeho zrušení se M. Černá odstěhovala do Broumova a B. Knotková
s ostatními dominikánkami do Horního Maršova čp. 120. Po jejich zatčení na přelomu února a
března

roku 1954 vypukl mezi

řeholnicemi

v Horním

Maršově

a zejména mezi

dominikánkami velký rozruch. Podle hlášení referentky byly prý sestry "drzé a sprosté",
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 673, inv. č. 4807, situační zpráva z internátů v Poříčí 28.6.1955.
Největší část voršilek odešla do klášterů v Broumově a Hejnicích a do podniku Seba v Tanvaldu.
254 PA Texlen, f. Texlen n. p. Horní Staré Město (nezpracováno), zpráva o přemístění řeholnic 23.8.1956.
255 Před odchodem sester z Úpice se začínaly projevovat výsledky určité politické "oblevy", jež v té době
Československo zasáhla. V roce 1955 se školským sestrám mohla po třech letech vrátit představená, v den
252
253

zrušeného církevního svátku dostaly na závodě dovolenou - věc dříve nemyslitelná - a na podzim roku 1956
byla dokonce zrušena funkce referentky.
256 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 673, inv. č. 4807, situační zprávy, kt 1564, inv. č. 6659, dopis
provinciální představené (březen 1960).
257 VLČEK, Vojtěch: Procesy s řeholnicemi v 50. letech. In. Ženské řehole za komunismu, s. 67.
258 Viz kapitola Duchovní versus režim.
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dělaly

naschvály,

zatčení nevěří.

kupříkladu hromadně

O dva roky

později

zastavovaly stroje a dávaly najevo, že

- to již byly dominikánky

přemístěny

důvodům

do Svobody nad

Úpou - vyvolalo podobné vzrušení náhlý odjezd sestry Marie Cahlové. Sestry protestovaly,
proti byl i vedoucí závodu, kde byla
Nařídil,

aby Cahlová byla

nešlo o

zatčení,

během

řeholnice

ale

zaměstnána,

připravena

dvou hodin
určena,

byla

ale "soudruh z Plzně" byl neústupný.
Později

na odjezd.

aby se starala o

někdejšího

se ukázalo, že

významného politika

Mons. Jana Šrámka, který tehdy umíral v internaci v Roželově pod Třemšínem?59
Samostatnou kapitolu

tvoří řeholnice,

směly zůstat

které

na svých

původních

pracovištích

- tedy sestry v nemocnicích a sociálních ústavech. Výše jsme uvedli, že na trutnovsku se
jednalo o kongregaci sv. Hedviky, která

zajišťovala

ošetřovatelskou péči

v ústavech

v Pilníkově a Lamperticích a v nemocnici v Žacléři. Narozdíl od řeholnic v internátech
vůči

nevystupovaly

komunitách, byly

režimu nijak

vesměs

vyššího

bojovně.

věku

a byly

Nezanedbatelnou roli hrál jistě i fakt, že šlo
klienty

ústavů

tajemník

vůči

Jistě

to bylo dáno tím, že žily v malých

vděčné

vesměs

o

za to, že mohly

příslušnice německé

i místními obyvateli byly oblíbené a také místní

nim neměl

akcí se poslušně

vážnější

zůstat

u své profese.

národnosti. Mezi

funkcionáři

ani církevní

výhrady. O politiku se nezajímaly, ale voleb i podpisových

zúčastňovaly. Přesto

i ony musely ze svých míst odejít. V roce 1958 dostaly

výpověď řeholnice z nemocnice v Žacléři. O rok dříve byly vystřídány sestry sv. Hedviky v

Lamperticích jinou kongregací. Totéž se stalo v roce 1959 v Pilníkově, kde byly nahrazeny
kongregací III.
jejich

německá

řádu

sv. Františka SefafÍnského (šedé sestry).

národnost. Zatímco

někde

sester ubývalo,

Začala

někde

totiž najednou vadit

naopak

přicházely

nové.

V průběhu padesátých let bylo do rekreačního objektu České katolické charity "Marianum"
v Janských Lázních

umístěno několik

šedých sester, které se o místo

padesátých let byl v Dolních Albeřicích zřízen z bývalé školy ústav pro
bylo zvoleno
zvyšovat

záměrně: pohraniční, téměř

návštěvnost

začaly

starat. Koncem

přestárlé

sestry. Místo

neobydlená obec, bez kostela, kde by mohly

bohoslužeb, navíc v nevyužitém a neobyvatelném objektu, který byl

zrekonstruován ze soukromých

peněz řeholnic.

Práce schopné sestry byly navíc vzhledem k

nedostatku pracovních sil využívány při zemědělských brigádách?60

HĎBNEROVÁ, Benedicta: Česká kongregace sester dominikánek. ln. Ženské řehole za komunismu, s. 110.
SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 575, inv. č. 4114, zprávy o činnosti řeholnic vnemocnicích a soc.
ústavech, kt 673, inv. č. 4807, propuštění sester z nemocnice v Žacléři, kt 1564, mv. č. 6659, přemístění řeholnic
z Pilníkova a zřízení ústavu v D. Albeřicích; SOA Zámrsk, f. KNV H. Králové, kt 628, mv. č. 1837, zřízení
ústavu v D. Albeřicích.
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VII. KAUZA ČSL

Na první pohled

může

tato kapitola, zabývající se politickou stranou,

pojednání o církevní politice

poněkud nepatřičně.

působit

zařazení mě

Kjejímu

v rámci

však vedly

přinejmenším tři důvody: celé dějiny Československé strany lidové (ČSL) minimálně do roku

1948 jsou úzce spjaty s dějinami katolické církve v českých zemích; tato strana byla po roce
právě

1948 komunisty zneužita
perzekuce mnoha

věřících

za jejich náboženské

straně často spadala v jedno.

Po druhé

světové

přesvědčení či

věřícími;

za jejich angažmá v lidové

261

válce prošla lidová strana několika

zlepšení jejího vnímaní ze strany
"zpátečnické"

k pokusu o prosazení církevní politiky mezi

veřejnosti.

změnami.

Markantní bylo

Zatímco v době první republiky

a "klerikální" strany, spjaté spolu s katolickou církví s

habsburskou monarchií, po druhé

světové

především

měla pověst
nenáviděnou

válce se v důsledku lepší image katolické církve

zlepšila i pověst lidové strany. Zásluhu na tom měla perzekuce církve ze strany nacistů i účast
věřících včetně lidovců

a

orlů

na protinacistickém odboji. Ale

měnila

se i strana sama.

válkou se jednalo o typicky konfesní stranu, která vznikla jako obrana
sekularizující se a antikatolicky
katolické prvky svého programu
křesťanskou

než katolickou.

naladěné společnosti.

(např.

Měnila

zákaz

Po válce

rozvodů)

se i její

a

členská

někdejší členové zakázaných pravicových stran.

262

začala

Před

zájmů katolíků vůči

přestala zdůrazňovat

typicky

se považovat za stranu spíše

základna, kdy do strany vstupovali

Změny byly ale mnohdy spíše jen

kosmetické, v jádru zůstala dál spjatá s katolickou církví, což bylo nejlépe patrné na obsazení
rozhodujících funkcí katolickými duchovními. Snaha pravicového

křídla,

které mimo jiné

kritizovalo úzkou spolupráci s KSČ, o určitou liberalizaci a laicizaci strany skončila
neúspěchem.

Strana nevyužila toho, že byla jedinou nesocialistickou stranou v českých

zemích, což jí nabízelo šanci stát se jakousi obdobou Demokratické strany na Slovensku.
Na Trutnovsku lidová strana stála před velkým problémem: s výjimkou Úpicka zde neměla
žádnou tradici a nemohla se tedy

opřít

o předválečné

členy,

navíc mezi novými osídlenci

silně

převažovali příznivci levice. Přesto měla na konci roku 1945 již 1355 členů a kromě Úpicka

Literatury k dějinám ČSL po 2. světové válce je zatím velmi poskrovnu. Nejúplněji se tomuto tématu věnují
kapitoly kompendia Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a
Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. Brno 2005. Z další literatury vyšlo v posledních letech
RENNER, Jan: Československá strana lidová 1945-1948. Brno 1999; KONEČNÝ, Karel: Československá strana
lidová na střední Moravě 1948-1960. Olomouc 2005. Zmínky o ČSL najdeme roztroušené i v pracích Karla
Kaplana.
262 Stranické vedení se však hromadnému vstupu členů bývalých pravicových stran bránilo, neboť se obávalo,
aby toho KSČ nevyužila k zásahům proti straně.
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postupně ustavovala své místní orgamzace i v nově osídlených oblastech?63 Ve volbách

v květnu 1946 získala v okrese Trutnov pouze 12,82 %

hlasů,

tedy hluboko pod celkovým

výsledkem v českých zemích (20,24 %). Zařadila se tak na poslední 4. místo?64 Zvítězila
pouze ve dvou obcích (Libňatova Maršov u Úpice), ve třech obcích byla druhá (Batňovice,
Velké

Svatoňovice,

Suchovršice) a ve

třinácti

obcích se umístila na 3.

místě (opět vesměs

obce na Úpicku - např. Havlovice, Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Úpice). Ve všech
ostatních 27 obcích včetně Trutnova byla poslední. 265 Jejímu postavení odpovídalo i slabé
zastoupení v okresních institucích. V

dvanáctičlenné

roku 1945 dva zástupce, katechetu Františka

měla

okresní správní komisi

Janíčka

od konce

jako referenta sociální

péče

a

zdravotnictví a dr.Rudolfa Kalhouse coby osídlovacího referenta. Po volbách v roce 1946
proběhla

referátů

reorganizace

jedno místo. Obsadil jej

opět

a v nově ustavené

jedenáctičlenné radě

Janíček,

František

ústavního referenta. Jeho pozice byla ale nejistá,

ONV získala pouze

který vykonával funkci 3.

neboť ještě před

náměstka

a

volbami žádala delegace

závodních rad z Úpice, kde katecheta působil, jeho odvolání z funkce?66
Po událostech v únoru 1948 se ČSL spolu s ostatními nekomunistickými stranami stala
terčem

rozsáhlé perzekuce, které

měly

z těchto stran

učinit

poslušné nástroje nové moci. Do

čela ČSL se s pomocí komunistů dostalo kolaborantské vedení v čele s odborovým předákem

Aloisem Petrem a

knězem

sekretariátů.

okresních a krajských
muselo být schváleno
v rámci všeobecných

Josefem Plojharem. Strana byla paralyzována

Nové vedení místních, okresních a krajských organizací

patřičným akčním

čistek

uzavřením většiny

výborem Národní fronty. Zástupci strany byli

vyhazováni ze svých funkcí ve státní

institucí a organizací. Mnozí představitelé strany byli

správě

dříve či později zatčeni,

i v řadě dalších
internován byl i

sám předseda J. Šrámek při pokusu o emigraci.
Z rady ONV Trutnov byl

"vyakčněn"

František

Janíček

a

podobně

byly

odstraňováni

i

zástupci lidovců z místních národních výborů. Okresní organizace ČSL byla komunisty
bezprostředně

po únorových událostech fakticky

rozpuštěna, někteří funkcionáři

vstoupili do

Pro srovnání: v čistě "vnitrozemském" okrese Náchod měla v té době ČSL 2836 členů, naopak v čistě
okrese Vrchlabí bylo pouhých 115 lidovců. Viz KAPLAN, Karel: Až k vítězství Hradeckého
programu. Hradec Králové 1962, s. 22.
264 KSČ získala 47,6 %, ČSNS 23,4 %, ČSSD 15,6 % hlasů. KSČ zvítězila v41 obcích, ve 219 z nich získala
dokonce více než 50 %. Ve třech obcích byla druhá a pouze v jedné třetí. ČSSD a ČSNS si odnesly vítězství
pouze v jedné obci. Pro srovnání uvádím výsledky ČSL opět v náchodském okrese, kde získala 26,8 % a
zvítězila v 29 obcích, a ve vrchlabském okrese, kde získala pouhých 8,38 % hlasů a nezvítězila ani v jedné obci.
265 SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 44, inv. č. 327, výsledky voleb v roce 1946 a 1948.
266 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 1, zápis ze schůze OSK 29.10.1945, 10.12.1945 a 2.5.1946, zápis rady
ONV 24.6.1946.
263
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KSČ. 267 Že však vliv lidovců nelze zcela podceňovat poznali komunisté při volbách v roce

1948. Nejvíce bílých

lístků

lístků

- tedy

proti jednotné kandidátce Národní fronty - bylo
v těch obcích, kde měli před rokem 1948 velký vliv právě lidovci.268 Obnova strany mohla
začít až po schválení okresního akčního výboru ČSL, k němuž však došlo teprve začátkem
době nařídilo ústředí

roku 1949. V té
členské

zároveň vyloučilo

základny a

předpokládali,

strany také

přeregistraci členů,

nežádoucí osoby. Okresní

že obnovená strana bude mít 500-700

zájem o obnovu

členství

ve

straně,

aby zjistilo

členů. Zpočátku

i když mnozí lidovci se

skutečný

stav

lidovečtí funkcionáři

se celkem dařilo vzbudit

oprávněně

obávali, že bez ohledu

na počet a názory svých členů bude jen služkou KSČ. V květnu 1949 bylo odevzdáno
z Úpicka 185 přihlášek, které prověřovaly akční výbory Národní fronty.269
Představitelé KSČ však rozhodně nechtěli vedle sebe žádnou silnou stranu a jejich zájmem

bylo naopak učinit z ČSL bezvýznamnou organizaci, sloužící spolu s ostatními stranami
Národní fronty jako demokratická "fasáda" režimu. Významnou úlohu v rozkladu ČSL
sehrála právě církevní politika KSČ. Podařilo se jí totiž vehnat vedení ČSL do konfliktu
s katolickou církví a tím postavit

členy

s církví, jejíž se vždy cítila oporou, nastal

strany
před

před

zásadní dilema. První rozpor strany

volbami v roce 1948. Josef Plojhar přes zákaz

arcibiskupa Berana kandidoval do poslanecké sněmovny a byl za to suspendován. KSČ toho
využila ke kampani proti církvi. Řada členů ČSL však začala pochybovat o smysluplnosti
svého setrvání ve
Plojhar a

řada

straně.

Zásadní zlom nastal po vyhlášení komunistické Katolické akce. Sám

vedoucích

funkcionářů

se ke KA

stavěla rezervovaně,

protože tušila, jaký

dopad to bude na členy strany mít. Když bylo vedení ČSL donuceno schválit souhlasnou
rezoluci,

začaly

funkcionářů.

docházet protesty od nižších

Výsledkem bylo, že v

někdejší

statisícové straně zůstalo v roce 194930000 členů a pokles pokračoval i později. 270
Obdobný dopad

měla

Katolická akce i na situaci na Trutnovsku. Zatímco

1949 OAV NF hlásil zvýšení zájmu o
rozjíždět

členství

propagace Katolické akce, se

v lidové

přeregistrace

straně,

o měsíc

ještě

později,

v květnu

kdy se

začala

prakticky zastavila. V červenci

řešil

OAV NF případ Karla Jindry, který na znamení protestu proti Katolické akci opustil ČSL a
rezignoval na funkci

člena

a předvolal Jindru 28.
267

MNV v Malých

července

Svatoňovicích.

OAV NF se tornu pokusil zabránit

na zasedání předsednictva:

Proti ČSNS komunisté nemuseli nijak zvlášť zasahovat, neboť jejich organizace se prakticky rozpadla sama.

Některé místní organizace prý celé vstoupily do KSČ.

V celém okrese bylo odevzdáno pro kandidátku NF 86,8% hlasů. V Libňatově to však bylo pouze 52,6 %,
v Havlovicích 52,8 %, v Suchovršicích 54,8 %.
269 FOJT, Václav: ONV Trutnova politický vývoj na okrese 1948-1960. (Diplomová práce) Hradec Králové
2000, s. 13-15; SOkA Trutnov, f. OV NF Trutnov, kt 5, inv. č. 34, ustanovování AV, kt 14, inv. č. 79, situační
zprávy 1949, kt 44, inv. č. 327, výsledky voleb 1946 a 1948.
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"Pan Jindra ...
něco,

říká,

co nemohou

že je přesvědčen, že kdyby se

udělat,

vyhovělo biskupům

a nežádalo se na nich

že by došlo k dohodě se státem. Katolická akce má ten

účel,

aby

udělala nátlak na biskupy. Říká, že věří, že po čase k dohodě dojde, že dnešní naši státníci

jsou tak rozumní, že si nebudou dělat ve státě takového

nepřítele.

Dále naráží pan Jindra na projev ministra Kopeckého na IX. sjezdu KSČ. Katolickou
církví se cítí církev ohrožena.
S. předseda Uher vysvětluje panu Jindrovi průběh jednání představitelů římskokatolické

církve s vládou a politiku Vatikánu, kterou on [Jindra} nechápe.
P. Jindra:
názor.

měl

za to, že je v demokratické republice a proto mohu mít odlišný náboženský

,,271

Trvalo dva roky, než byla lidová strana na Trutnovsku znovu schopna
aktivity. V roce 1951 bylo získáno 65

členů

alespoň

minimální

a mohly být zaregistrovány místní organizace

v Trutnově, Úpici a Suchovršicích. 272 Počet členů zůstával stejný i v následujících letech,
skutečnou činnost však vykazovala zřejmě pouze místní organizace v Úpici. I tak ale situace

lidové strany byla o

něco

lepší než u

někdejších

národních

socialistů,

po únoru 1948

přejmenovaných na Československou stranu socialistickou, která doslova živořila s 25 členy.
Členové ČSL na Trutnovsku byli převážně staršího věku a jejich motivaci k setrvání v této
straně

těžko

lze jen

odhadnout. Ti,

kteří

s novým režimem sympatizovali nebo toužili po

kariéře, včas vstoupili do KSČ. Ti druzí lidovou stranu nejpozději po aféře s Katolickou akcí

opustili.273
Zatímco se vytvářela konečná podoba poúnorové ČSL, její předúnoroví představitelé byli
vystaveni soustavné perzekuci.
Malíška a

předsedy

Všimněme

si dvou z nich: okresního tajemníka Vlastimila

okresního výboru strany Antonína

Jankoviče.

Vlastimil Malíšek,

nejmladší bratr nám již známého maršovského duchovního Jaroslava Malíška, se narodil
v roce 1919 v Olomouci. V roce 1947 se stal okresním tajemníkem ČSL v Trutnově, v červnu
1948 mu byl

přidělen ještě

okres Vrchlabí a Nová Paka. Komunisté ho považovali za

nespolehlivého, kritizovali, že málo komunikuje s OAV NF. V létě 1949
dalších

funkcionářů zřejmě

smysl a

přestal

došel k

závěru,

že jeho další

činnost

ve

podobně

prospěch

jako

řada

strany postrádá

se v jejím obnovování angažovat. Tehdy ho navštívil jemu dosud neznámý

muž. Jednalo se o Milana Kroutila, muže s bohatou minulostí. V

době

nacistické okupace byl

KAPLAN, Karel. Stát a církev, s. 89-90.
SOkA Trutnov, f OV NF Trutnov, kt 1, inv. č. 2, zápis předsednictva 28.7.1949.
272 Před únorem 1948 mohla mít ČSL v okrese odhadem až 2000 členů.
273 SOkA Trutnov, f OV NF Trutnov, kt 14, inv. č. 79-84, situační zprávy a zprávy o činnosti ČSL a ČSS, kt 29,
inv. Č. 161-167, korespondence s ČSL.
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několikrát zatčen,

dokonce mu

údajně

hrozil trest smrti,

několikrát

se mu podařilo uprchnout.

V roce 1947 byl vyloučen z KSČ a vstoupil do ČSL. Na podzim 1948 byl zatčen za šíření
proti státních

letáků,

ale byl

spolupráce s StB byl znovu

propuštěn.
propuštěn.

Znovu byl

zatčen začátkem

roku 1949 a po podpisu

zaměstnání

Využíval svého

obchodního zástupce a

objížděl lidovecké funkcionáře, aby je zapojil do údajné lidovecké ilegální organizace.

Mnozí z nich - mezi nimi i Malíšek - mu
zatáhnout.

Přesto

příliš nevěřili

274

a do žádné ilegální práce se nedali

byli koncem roku 1949 pozatýkáni a v roce 1950 Státním soudem v Praze

odsouzeni. Vlastimil Malíšek dostal trest odnětí svobody 18 let. 275
Další

obětí

z řad lidoveckých

Jankovič, původem

funkcionářů

z Ostravy. Od roku 1945

byl

učil

středoškolský

profesor PhDr. Antonín

na gymnáziu v Trutnově. Zde po vlivem

zmíněného profesora náboženství Josefa Beneše vstoupil do ČSL. V roce 1946 se stal

poslancem Zemského národního výboru a roku 1947 byl zvolen předsedou okresního výboru
této strany. Jako výborný

řečník

byl považován komunisty za

nebezpečného

a proto jej brzy

po únoru 1948 zbavili jeho postavení. Již 27. února rozhodlo předsednictvo OAV NF, že musí
být zbaven svého místa na gymnáziu.
národního výboru. V době

pohřbu

Pochopitelně

byl

"vyakčněn"

prezidenta Beneše byl

i ze strany a ze Zemského

"preventivně" zajištěn. Přišel

i o

svůj byt a musel se s rodinou přestěhovat k rodičům manželky do Červeného Kostelce.
Přestože začal

pracovat v dělnických profesích a

kromě schůzky

bývalých

lidovců

na

faře

v Žamberku se zřejmě nijak politicky neangažoval, byl v dubnu 1950 zatčen a v procesu se
skupinou lidoveckých funkcionářů odsouzen na několik let do
se
na

čtyřmi dětmi

ve

děti přídavky

a

věku

od jednoho roku do

město

ji odmítalo

pěti

přidělit

v Jáchymovských dolech. V roce 1955, kdy

vězení.

Doma zůstala manželka

let. Protože se odmítla rozvést, nedostávala

byt. Dr.
měl

být

Jankovič
propuštěn,

si zatím odpykával trest
byl

zařazen

do dalšího

lidoveckého procesu a Krajským soudem v Hradci Králové odsouzen 21. dubna 1955
tentokrát ke
při

čtrnácti letům vězení. Při

odvolání dosáhl snížení trestu o dva roky.

Popuštěn

byl

všeobecné amnestii v roce 1960, ale ke svému původnímu povolání se mohl vrátit až roku

1968?76
274 Úloha Milana Kroutila v tomto případu není úplně jasná. Byl provokatérem Státní bezpečnosti nebo jen
dobrodruhem, který nedomýšlel důsledky svého jednání? Pro první variantu hovoří několik indicií: bývalý člen
KSČ, po únoru 1948 několikrát zatčen a opět propuštěn, podle vzpomínek syna jednoho z odsouzených Miloše
Vecky byl snad propuštěn i po procesu se skupinou, v jejímž čele u soudu stál. Proč by však s vlastním
provokatérem vedla Státní bezpečnost běžné vyšetřování, proč by s ním sepisovala mnohostránkový vyšetřovací
protokol, v němž Kroutil tvrdí, že při svém předešlém zatčení podepsal spolupráci s StB, ale vzápětí se k tomu
přiznal svým známým?
275 VLČKOVÁ, Věra: Horizonty (ne) svobody, s. 88-92; AMV, V-774/HK, vyšetřovací spis V. Malíšek, V207/HK, vyšetřovací spis J. Malíšek.
276 VLČKOVÁ, Věra: Horizonty (ne) svobody, s. 71-72 a 227, AMV, V-41O/HK, osobní vyšetřovací spis A.
Jankovič, V-1639/HK; SOkA Trutnov, f. OV NF, kt 1, inv. č. 1-2, zápisy předsednictva 27.2.1948 a 1.3.1949.
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VIII. NÁSTIN VÝVOJE RELIGIOZIOTY NA TRUTNOVSKU
Dosud jsme se zabývali církevní politikou KSČ a jejím dopadem především na specifické
skupiny - duchovní, řeholnice a funkcionáře ČSL. Vzhledem ke zvýšenému zájmu, který
těmto skupinám jednotlivé orgány státu a KSČ věnovaly, máme k takovému výzkumu

dostatek

pramenů.

celek? Zde

Jak ale jistit dopady církevní a náboženské politiky na obyvatelstvo jako

pochopitelně nevystačíme

s příběhy jednotlivých osob, ale jsme odkázáni na

statistické údaje. Vztah obyvatelstva k náboženské

víře označujeme

termínem religiozita.

Náboženská víra je ovšem natolik subjektivní záležitost každého jedince, že zcela
či

"objektivní" zhodnocení

"změření"

jakési

můžeme

proveditelné. Na stav religiozity

religiozity

společnosti

není dost

usuzovat pouze z několika více

či

dobře
méně

spolehlivých indicií. 277
Prvním takovým znakem je příslušnost k církvím a náboženským
věřící

skryt zásadní problém. Ne všichni

se musí

nutně

usuzovat

jde o údaj, který nám

alespoň

na míru

může

úspěšnosti

členy

církví lze považovat za

poskytnout základní východisko. Navíc z něho lze

boje komunistického režimu proti církvím jakožto
českých

institucím. Základní údaje o náboženském vyznání obyvatelstva v
získávány

při sčítání

válce klesl podíl

lidu.

Při

srovnání

římských katolíků

údajů

zemích byly

z let 1930 a 1950 zjistíme, že po druhé

z 78,5 % na 76,4 %, podíl

československého

vzrostl naopak z 7,3 % na 10,6 % a evangelického z 4,9 % na 5,7 %.

Překvapivě

nezjišťovalo,

1991 ukázalo, že
tradiční

takže až do roku 1991 jsme odkázáni pouze na odhady.
proběhla

dramatická sekularizace

církve a do skupiny bez vyznání se

společnosti.

zařadilo

Pokles

Sčítání

členů

světové

vyznání

klesl

osob bez vyznání (z 7,8 % na 5,8 %). Po roce 1950 se však již náboženské vyznání
lidu

Zde je ale

hlásit k nějaké instituci (i když

v minulosti tomu tak zpravidla bývalo) a naopak ne všechny
věřící. Přesto

společnostem.

počet

při sčítání

lidu v roce

postihl všechny

bezmála 40 % obyvatel (dalších 16 %

údaj o náboženském vyznání nevyplnilo). Další výzkumy

naznačily,

že k nejvýraznějšímu

Důležité statistické údaje o obyvatelstvu českých zemích včetně náboženského vyznání shrnuje SRB,
Vladimír: 1000 let obyvatelstva českých zemÍ. Praha 2004. Vývojem religiozity v dějinách českých zemí se
zabývá MIŠOVIČ, Jan: Víra v dějinách zemí koruny české. Praha 2001. Důležitá data k religiozitě po roce 1948
přinášejí BABIČKA, Vácslav: vývoj katolické religiozity v českých zemích v letech 1949-1989 (na základě
zjišťování Státního úřadu pro věci církevní a Ministerstva kultury - sekretariátu pro věci církevní). In: SAP Č. 2,
Praha 2005, s. 379-504 (dále jen Vývoj katolické religiozity); BOHÁČ, Zdeněk: Atlas církevních dějin českých
zemí 1918-1999. Kostelní Vydří 1999; HAMPLOVÁ, Dana: Institucionalizované a neinstitucionalizované
náboženství v českém poválečném vývoji. In: Soudobé dějiny, č. 2-3, Praha 2001, s. 294-311.
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úbytku v církvích došlo v padesátých a šedesátých letech, kdežto od sedmdesátých let se stav
vlcemene ust'I·1278
a1.
,

,

v

před

Podílu jednotlivých vyznání v okrese Trutnov

rokem 1945 jsme se

v jedné z předchozích kapitol, kde jsme se také dotkli
římských katolíků

obyvatelstva. Množství

Jiné církve si ovšem polepšily. Církev

se oproti

změn

předválečným

československá

podrobně věnovali

po odsunu

německého

82 % snížilo na 60-70 %.

se z původních 8 % vyhoupla nad

desetiprocentní hranici a svůj podíl zvýšily i evangelické církve. 279 I když nám po roce 1950
chybí údaje ze
evidencí

změn

sčítání

lidu,

můžeme

si vypomoci jiným zdrojem informací,

konkrétně

náboženského vyznání, které okresní národní výbory vedly až do poloviny

roku 1954. Tehdy byla evidence zrušena s odvoláním na náboženskou svobodu. Ve
skutečnosti

se ovšem náboženské vyznání nadále evidovalo v kádrových materiálech a bývalo

důvodem k perzekuci věřících občanů. 28o Podle evidence ONV Trutnov nebyly změny

v náboženském vyznání až do poloviny roku 1952
zaznamenávala

římskokatolická

církev, z níž se

příliš

například

Největší

významné.

ztráty

v roce 1951 odhlásilo 139 osob

(naopak 56 se přihlásilo z jiných církví, takže celková ztráta byla pouze 83 věřících). Část
z nich

přešla

k Církvi

československé,

ostatní

zůstali většinou

bez vyznání. Ale

začínaly

ztrácet i Církev československá a Českobratrská evangelická, které zpočátku na přesunech
věřících profitovaly. Zlom nastal v létě roku 1952, tedy v době, kdy KSČ vyhlásila změnu

v církevní politice. Protináboženská

kampaň začala

nést své ovoce. Od srpna 1952 lze

sledovat rostoucí počet osob bez vyznání. Vrchol nastal na jaře a v létě 1953, kdy od dubna do
září

vystoupilo z církví a

výstupů opět

o

něco

zůstalo

bez vyznání

poklesl. Podle

polovině 50. let podíl katolíků 58

%

údajů

téměř

900 osob. Následující

okresního církevního tajemníka

měsíce počet
činil

v první

a podíl příslušníků Církve československé 19,1

Další odhady máme z počátku šedesátých let. V té

době

Trutnov, proto následující

počty

a Královédvorska. Podle

značně podceněných údajů

%.281

už se ovšem jednalo o "velký" okres

zalrrnují nejen oblast vlastního Trutnovska, ale i Vrchlabska

církví pouze 15 % obyvatel okresu. Z toho

mělo

církevního tajemníka

tvořili příslušníci

katolíků,

československého

být 15 000

7500

vyznání a 1300 evangelíků. Podle církevních údajů však v okrese žilo 37 000

katolíků,

17600

278 SRB, Vladimír: 1000 let obyvatelstva českých zemí, s. 161-163 ; HAMPLOVÁ, Dana: Institucionalizované a
neinstitucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji, s. 294-296.
279 BOHÁČ, Z .. Atlas církevních dějin. V rámci královéhradeckého kraje vypadala náboženská situace podle
sčítání lidu z roku 1950 následovně: římskokatolická církev 67,2 %, Církev československá 20,4 %, evangelické
církve 4,7 % a bez vyznání 6,5 %. Viz MIŠOVIČ, J.: Víra v dějinách zemí Koruny české, s. 93.
280 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 174.
281 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 573, inv. č. 4097, evidence zrněn náboženského vyznání kt 672, inv č.
4797, statistický výkaz; SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 163, inv. č. 377, zrněny náboženského
vyznání.
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československých věřících, 3200 členů Českobratrské církve evangelické, 350 členů Jednoty

českobratrské (pozdější Církve bratrské), 120 adventistů a 55 baptistů?82 Ačkoliv se zejména

u

katolíků

zdály tyto údaje církevnímu tajemníkovi nadsazené,

víceméně

je potvrzují

výsledky sčítání z roku 1991: římskokatolická církev - 30 772 (25,3 %), Československá
církev husitská - 5591 (4,6 %), Českobratrská evangelická - 2024 (1,7 %), bez vyznání - 62

146 (51,2 %)?83
Mnohem více nám o

skutečné religiozitě

obyvatel

může povědět návštěvnost

bohoslužeb.

V královéhradeckém kraji vypadala v polovině padesátých let následovně:

Tab 1 Průměrná účast na bohoslužbách v královéhradeckém kraji284
Církev
římskokatolická
československá
českobratrská

ev.

1954

% z celkového počtu

1955

39930
5331
2522

obyvatel
6,9
0,9
0,4

37950
5192
2321

Podle názoru církevního tajemníka, který zřejmě
odhadů

než z důkladných statistik,

měla

na přelomu

zpočátku

% z celkového počtu
obyvatel
6,5
0,9
0,4

vycházel spíše ze subjektivních

čtyřicátých

a padesátých let

návštěvnost

bohoslužeb v okrese Trutnov (s výjimkou Úpicka) spíše klesající tendenci. Koncem roku

1950 však nastal
tajemník to

určitý

obrat a byl zaznamenán rostoucí zájem o církevní

zpočátku přikládal propagandě

západního rozhlasu,

později

obřady.

Církevní

vlivu řádových sester,

jak už o tom byla řeč v předchozích kapitolách.

Tab 2 Průměrná účast na bohoslužbách v "malém" okrese Trutnov285
Církev

1950?

%

1954

z celkového

římskokatolická
československá
českobratrská

ev.

2555
540
100

Je evidentní, že
českobratrské

účast

%

1955

z celkového

%

z celkového

počtu

počtu

počtu

obyvatel
4,5
1,0
0,2

obyvatel
3,4
0,5
0,2

obyvatel
2,8
0,4
0,1

2150
315
120

1754
245
35

na bohoslužbách byla v případě církví

evangelické ve srovnání s celým krajem

podprůměrná.

římskokatolické

a

Lepší byla naopak

282 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn. 54, příloha k zápisu rady 2.2.1961, kn 321, příloha k zápisu rady
29.10.1964.
283 SČÍTÁNÍ lidu, domů a bytů 1991. Okres Trutnov. Trutnov 1992, s. 25.
284 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1769, kt 619, inv. č. 1810, statistické výkazy o
náboženských obřadech.
285 SOA Zámrsk, f KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1769, kt 619, inv. č. 1810, statistické výkazy o
náboženských obřadech; SOkA Trutnov, f ONV Trutnov, kt 672, inv. č. 4797.
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situace československé církve, zejména díky živým náboženským obcím v Úpici a ve Rtyni
v Podkrkonoší. V průběhu pouhých
návštěvnosti

poklesu

několika

bohoslužeb, jak nám

let ale došlo u všech

přibližuje

počet

o Královédvorsko a Vrchlabsko

obyvatel téměř zdvojnásobil (z původních 65000 na 123 000).

účastníků

bohoslužeb podobný

či

církví k prudkému

i následující statistika. Ta pochází již

rozšíření

z tzv. velkého okresu Trutnov, kdy se díky jeho

těchto

Přesto

byl celkový počet

dokonce nižší než v polovině padesátých let na území

"malého" okresu Trutnov.
Tab 3 Průměrná účast na bohoslužbách ve " velkém" okrese Trutnov 286
Církev

% z celkového

1963

římskokatolická

800-2800
206-530
25-230

československá
českobratrská

ev.

Dalším zajímavým ukazatelem religiozity je
křtů, sňatků
přístupu

% z celkového počtu
obyvatel
2,l3

1977
1693
?
?

počet některých

církevních

obřadů,

zejména

a pohřbů. Zatímco pravidelná návštěva bohoslužby je obvykle známkou aktivního

k náboženské

být naopak

počtu

obyvatel
0,7-2,3
0,2-0,5
0-0,2

součástí

víře,

křtů

u

a dalších obdobných

rituálů

tomu tak být nemusÍ. Mohou

chápání náboženství jako souboru tradic (rodinných

či společenských),

kde křest, sňatek a pohřeb spolu s návštěvou půlnoční mše o Štědrém dni zůstávají jedinými
projevy

příslušnosti

1948 velmi
přestávaly

k náboženstvÍ. Takový

rozšířen.

mít pro

Jak komunistický režim

řadu

sňatků, nejméně

nějakého

u

pohřbů,

k víře byl v českých zemích

vytlačoval

postihu.

což se

Všeobecně

vysvětluje

před

rokem

tyto projevy z veřejného života,

věřících přitažlivost, zvláště

"matrikových"

bylo spojeno s nebezpečím
církevních

přístup

pokud jejich absolvování

se pokles nejvíce projevil u

vyšším podílem

věřících

mezi starší

generací. 287
U všech

těchto

návštěvnosti

celokrajským

obřadů můžeme

pozorovat stejný vývoj jako

při

zkoumání

bohoslužeb: v polovině padesátých let je Trutnovsko ve všech ukazatelích pod
průměrem,

římskokatolické

v případě

církevních

a to dokonce i v případě církve

československé.

Naopak u církve

není kupodivu odstup okresních statistik od celokrajských tak výrazný jako

návštěvnosti

bohoslužeb. S výjimkou

pohr'bů

došlo v období "velkého" okresu

k poklesu církevních obřadů.

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 1562, mv. č. 6650, situační zpráva za rok 1963; BABIČKA, V.: Vývoj
katolické religiozity v českých zemích v letech 1949-1989, s. 414.
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Tab 4 Počet křtů v královéhradeckém krajp88
Církev

1954

římskokatolická

5141
1336
273

československá
českobratrská

ev.

% z celkového počtu
narozel!ých
52,9
13,8
2,8

% z celkového počtu
narozeI!Ých
52,6
11,8
2,4

1955
5011
1121
225

Tab 5 Počet křtů v "malém (( okrese Trutnov 289
Církev
římskokatolická

601
148
23

československá
českobratrská

% z celkového počtu
narozených
52,4
12,9
2,0

1954

ev.

1955

% z celkového
počtu

502
122
19

narozených
43,2
10,5
1,6

Tab 6 Počet křtů ve " velkém (( okrese Trutnov 290
Církev

1960
548
83
11

římskokatolická
československá

českobratrská

ev.

1961
536
64
4

1963
566
55
15

1962
486
61
?

Tab 7 Počet církevních sňatků v královéhradeckém kraji291
Církev

% z celkového počtu

1954

% z celkového počtu

1955

sňatků
římskokatolická

1628
294
57

československá

českobratrská

ev.

sňatků

1442
220
56

38,9
7
1,4

35,0
5,3
1,4

Tab 8 Počet církevních sňatků v "malém (( okrese Trutnov292
Církev

1950?

%

1954

z celkového
počtu sňatků
římskokatolická
československá

českobratrská

203
43
8

37,7
8
1,5

%

1955

z celkového
počtu sňatků

137
35
3

26,2
6,7
0,6

%

z celkového
počtu sňatků

142
13
4

27,1
2,5
0,8

ev.

Srov. např. HAMPLOVÁ, D.: Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství
vývoji, s. 299-301.
288 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1769, kt 619, inv. č. 1810, statistické
náboženských obřadech.
289 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1769, kt 619, inv. č. 1810, statistické
náboženských obřadech.
290 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 321, příloha zápisu rady 29.10.1964.
291 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1769, kt 619, inv. č. 1810, statistické
náboženských obřadech.
292 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, inv. č. 1769, kt 619, inv. č. 1810, statistické
náboženských obřadech; SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 672, inv. č. 4797. Procentuální hodnota z
1955 je jen odhad, neboť celkový počet sňatků byl vypočítán z celokrajského průměru.
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výkazy o
výkazy o

výkazy o
výkazy o
let 1954 a

Tab 9 Počet církevních sňatků ve " velkém" okrese Trutnov293

československá
českobratrská

1961
174
10
10

1960
157
23
8

Církev
římskokatolická

ev.

1963
147
14
5

1962
133
10
?

Tab 10 Počet církevních pohřbů v královéhradeckém krajž294
% z celkového počtu

1954

Církev

% z celkového počtu

1955

zemřelých

zemřelých
římskokatolická

3292
1147
217

československá
českobratrská

ev.

3526
955
149

55,4
16,2
3

56,3
15,2
2,4

Tab II Počet církevních pohřbů v "malém" okrese Trutnov295
% z celkového počtu

1954

Církev

% z celkového počtu

1955

zemřelých

zemřelých
římskokatolická
československá

českobratrská

55,0
15,6
1,5

300
85
8

ev.

42,6
6,4
1,0

201
30
5

Tab 12 Počet církevních pohřbů ve " velkém" okrese Trutnov 296
Církev
československá

českobratrská

ev.

Počet dětí

bylo
ho

řečeno,

1961
388
160
16

1960
420
181
36

římskokatolická

na výuce náboženství
šlo

původně

zřejmě často účastnili

o povinný
i

děti,

poloviny 50. let zase mnozí

Pokles

návštěvnosti

změnách

rodiče

úspěšnosti

1963
393
201
20

vypovídat o stavu religiozity pouze vzdáleně. Jakjiž

předmět,

i když se z něho bylo možné odhlásit. Proto se

jejichž rodina jinak náboženským životem nežila Od první

věřící rodiče

nebo z obavy o budoucnost svého
o ukazatel

může

1962
389
177
?

dítěte,

své

děti

na tuto výuku

nepřihlásili kvůli

i když sami věřící byli. V každém případě jde ovšem

náboženské politiky režimu a proto jej také do této studie

zařazujeme.

výuky náboženství se odehrál zhruba ve dvou fázích. První

v letech 1952-1954, kdy byla výuka náboženství

podrobeni nátlaku. Zatímco

nátlaku

začátkem

vyřazena

z běžného

přišla

po

vyučování

a

padesátých let navštěvovala výuku drtivá většina

SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 321, příloha zápisu rady 29.10.1964.
SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, mv. č. 1769, kt 619, mv. č. 1810, statistické výkazy o
náboženských obřadech.
295 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 614, mv. č. 1769, kt 619, mv. č. 1810, statistické výkazy o
náboženských obřadech.
296 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 321, příloha zápisu rady 29.10.1964.
293

294
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žáků,

v roce 1953 poklesla prudce na polovinu či ještě méně. Poté nastal

mírnější,

sestup, který se zastavil až koncem, šedesátých let. Co se týče Trutnovska, podíl
náboženství byl v roce 1953 sice vyšší než celokrajský průměr
chybu), avšak již v roce 1957 je hluboko pod krajským
navštěvuje

(může jít

průměrem

ale setrvalý

dětí

na výuce

ovšem i o statistickou

a počátkem šedesátých let

výuku náboženství na trutnovském okrese jen mizivé procento

dětí.

Tab 13 Podil dětí v českých zemích přihlášených k výuce náboženství (v %/97

Tab 14 Podíl dětí účastnících se výuky náboženství v královéhradeckém kraji (v %l98

Tab 15 Podil dětí účastnících se výuky náboženství v královéhradeckém kraji podle církví
(v %l99
Církev

1957/1958
25,9
4,9
1,8
32,8

římskokatolická
československá
českobratrská

ev.

Celkem

Tab 16 Podil dětí účastnících se výuky náboženství v "malém" okrese Trutnov (v %loO
Církev
československá

českobratrská

1957/1958
16,4
4,2
1,0
21,7

1953/1954
?
?
?
54,5

římskokatolická

ev.

Celkem

Tab 17 Podil dětí účastnících se výuky náboženství ve " velkém" okrese Trutnov (v %l01
Církev
římskokatolická

československá
českobratrská

Celkem

ev.

1960
3,25
0,16
0,10
3,51

1961
2,12
0,06
0,10
2,28

1962
1,51
0,02
0,06
1,60

1963
1,31

1964
1,61

O

O
O

0,01
1,34

1,61

Veškeré statistiky na celostátní i regionální úrovni zcela jasně ukazují, že po roce 1948
nastal hluboký odklon od

tradiční

víry. Politika režimu se na

něm výrazně

podílela, ovšem

297 KAPLAN, K.: Stát a církev, s. 229; týž: Kronika komunistického Československa, s. 639; HAMPLOVÁ, D.:
Institucionalizované a ne institucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji, s. 298.
298 BABIČKA, Vácslav: Vývoj katolické religiozity, s .. 489.
299 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 619, inv. č. 18l3, statistické výkazy o výuce náboženství.
300 SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 619, inv. č. 18l3, statistické výkazy o výuce náboženství; SOkA
Trutnov, f. ONV Trutnov, kt 574, inv. č. 4111, situační zpráva 28.9.1953.
301 SOkA Trutnov, f. ONV Trutnov, kn 321, příloha zápisu rady 29.10.1964.
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začal

tento proces

už dávno

před

únorovým

pučem

a probíhal by i bez

něho,

jak ukazují

zkušenosti ze západní Evropy. Komunistický režim jej ovšem bezpochyby urychlil. Na
Trutnovsku se pro sekularizaci
německého

vytvořily

vhodné podmínky už před rokem 1948 díky odsunu

obyvatelstva a příchodu obyvatel nábožensky

většinou

indiferentních. Nadále zde

probíhal s výjimkou Úpicka vývoj zcela odpovídající jiným oblastem někdejších Sudet.
Odklon od
společnosti.

tradiční

Jak

víry a postupující sekularizace ovšem neznamenaly vyloženou ateizaci

naznačují

soudobé sociologické

víry z tradičních náboženských
východním

směrům či

schématů

prostému

průzkumy, můžeme hovořit

k jiným formám víry,

"něcismu",

spíše o

přesunu

např. horoskopům, amuletům,

jak ironicky nazývají

víru v blíže nespecifikovanou transcendentální existenci typu

někteří křesťanští autoři

"Něco

nad náma asi musí

beJ't" .302

Jak už bylo
by si

naznačeno

pochopitelně

slavnostech,

v názvu kapitoly, jedná se pouze o nástin této problematiky, která

zasloužila samostatnou studii,

biřmování,

sv.

přijímání

apod.) a

doplněnou

rozšířenou

o další ukazatele

na delší

časové

(účast

na

období. Využití

dalších informačních zdrojů, uložených například ve fondu SÚC, by mj. umožnilo srovnání
vývoje Trutnovska s obdobnými okresy v jiných krajích.
IX. ZÁVĚR
Odsun německého obyvatelstva a nová politická situace po 2.

světové

válce nastartovaly v

Československu rozsáhlé demografické, hospodářské i kulturní změny. Ty se dotkly zejména
pohraničních

přinesl

oblastí a mezi nimi i Trutnovska. Transfer
přesunů

mimo obrovských majetkových

Dosavadní katolické
převažovalo

i nadále

Němce vystřídalo

římskokatolické

české

německého

obyvatelstva s sebou

také zcela novou náboženskou situaci.
obyvatelstvo, mezi nímž sice

vyznání, avšak pro

formálně

většinu nově příchozích

ve

skutečnosti náboženství nepředstavovalo nic víc než pouhou tradici. Římskokatolická církev
věřících,

se však nemusela vyrovnávat pouze s úbytkem
duchovních. Duchovní správa se tak od té doby
jeden duchovní musel spravovat

několik

ale také s odchodem

vyznačovala

německých

neustálým provizóriem, kdy

farností. Pro ostatní církve

představovala

nová

situace naopak výzvu získat pozice tam, kde to dosud nebylo možné. Na Trutnovsku tak
mohly své farní sbory zřídit Církev československá i Českobratrská evangelická, lákavá pro
ně

byla i možnost získat zkonfiskovaný majetek

německých evangelíků. Poněkud

jiný vývoj

probíhal na Úpicku. To bylo sice součástí trutnovského okresu, ale vždy se jednalo o ryze
302

Srov. např. HAMPLOVÁ, D.: Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství v českém
vývoji, s. 304-307.
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českou oblast. Zatímco v zemědělských obcích Úpicka si zachovala i po roce 1945

rozhodující vliv katolická církev a potažmo i lidová strana, v samotné Úpici a obcích
s výraznějším podílem

průmyslových dělníků měla

od dvacátých let silné pozice Církev

československá.

Únorový převrat v roce 1948 se do života církví bezprostředně nepromítl, neboť KSČ si
uvědomovala,

nemůže vypořádat

že s církvemi se

protivníky. Proto se na jedné

straně

snažila

církvemi, což nebylo nijak obtížné, na
přičemž

se

zaměřila

tak snadno jako se svými politickými

zvětšit

straně

existující rozpory mezi jednotlivými

druhé se pokusila rozklížit církve

zejména církev katolickou. K tomu

právoplatných zástupců církve, tedy především

biskupů,

měla

uvnitř,

posloužit ignorace

a vytvoření jakýchsi kvazicírkevních

struktur, nejprve tzv. Katolické akce a posléze Mírového hnutí katolického duchovenstva.
Ohlas ale nebyl takový, jaký si KSČ představovala. Katolická akce se prakticky rozpadla
mělo

zanedlouho po svém vzniku a MHKD nikdy nedosáhlo významu, jaký
předpokládat,

Trutnovsku nastala zajímavá situace. Zatímco by se dalo
náboženských

poměrech,

jaké zde panovaly, budou

katoličtí

mít. Na

že v tak složitých

duchovní spíše ochotní ke

spolupráci s režimem, opak byl pravdou. Ve zdejším okrese se nenašel ani jediný, který by
řad

spolupracoval s Katolickou akcí. Do
děkan

mírových

kněží

byl

zpočátku

získán pouze úpický

Abendroth, jenž se k tomuto kroku nechal pohnout nejspíše díky svému

z nějakého
otevřeně

přesvědčení či

kariérismu.

proti režimu a za

církevního tajemníka,

svůj

Většina

překládáním

do jiných

okresů,

perzekvováni,

ať

výhrůžkami

už

přetížeností

náboženskou situací vedla mnohé zdejší duchovní k postupné rezignaci.
otevřené

či

ztrátou státního souhlasu k výkonu

povolání či dokonce vězením. Tato perzekuce ve spojení s pracovní

sledovaném období žádný z nich nedopustil

než

ostatních katolických duchovních byla skrytě
pochopitelně

postoj byli

stáří

a neutěšenou

Přesto

se ve

kolaborace s režimem. Až na jednu

výjimku, kariéristu Josefa Jelena, který po svém trutnovském angažmá opustil duchovní
službu a věnoval se spisovatelské dráze. V ostatních církvích tak jednoznačná situace nebyla.
Duchovní Českobratrské církve evangelické zastávali vůči režimu spíše neutrální postoj,
v Církvi československé se vedle faráře - komunisty objevovali i otevření
V první

polovině

padesátých let si režim situaci na Trutnovsku

odpůrci

poněkud

režimu.

zkomplikoval

internací několika set řádových sester, která měla narušit soudržnost jejich komunit a usnadnit
odchod

řeholnic

průmyslu vyřešit

do civilního života. Pracovité sestry sice pomohly zdejšímu textilnímu
nedostatek pracovních sil, ovšem jinak se tato akce zcela minula

Masové odchody z komunit se

neuskutečnily

a sestry navíc
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účinkem.

působily odpovědným činitelům

značné

přitahovaly

problémy:

na bohoslužby mládež, staraly se o kostely i jejich duchovní

správce, odmítaly pracovat ve dnech církevních svátků a nedostavovaly se k volbám.
Problémem pro režim ovšem nebyli jen duchovní a
věřící. Přes

všechna

opatření

přelomu čtyřicátých

biskupů

školství až po internaci

nedařilo

katolická církev, se

na

řádové

a padesátých let (od zrušení církevního

a nové církevní zákony), jejichž
udělat

z církví

především řadoví

sestry, ale

poslušnou

součást

terčem

byla

především

komunistické mašinérie. Proto

KSČ pozměnila svou politiku a rozhodla se zbavit církve jejich členské základny a

zlikvidovat náboženství jako takové. Nastala cílená ateizace

společnosti.

poválečným

dobré

bohoslužeb,

změnám
počet

mělo

k ní

církevních

Trutnovsko

obřadů

poměrně

Díky již popsaným

předpoklady.

Návštěva

a další indikátory religiozity zde byly pod krajským

průměrem a naopak KSČ zde měla od roku 1945 velmi silné pozice. Propaganda,

zastrašování, znemožňování náboženské výuky na školách spolu s odstraňovállím aktivních a
oblíbených duchovních (Jaroslav Malíšek v Maršově,
Malíšek v Trutnově

či

Jan Nádvorník v Malých

Jaroslav Tyrner v Poříčí, František

Svatoňovicích) přinesla

v průběhu padesátých

a šedesátých let své ovoce a snížila počet nábožensky aktivních občanů na minimum.
Ačkoliv původně

byla církevní otázka svěřena okresním orgánům Národní fronty, od druhé

poloviny roku 1949 se

ústřední

postavou proti církevní politiky stává nová funkce církevního

tajemníka ONV. Jednalo se zpravidla o
František Soukal - si

počínal vůči

dobře prověřené

straníky a

aktivně.

církvím velmi

zvláště

první z nich -

Paradoxem je, že

přes

všechny

proklamace celostátního vedení KSČ a přes snahy speciálně zřízeného SÚC neměl církevní
tajemník na mnoha okresech - Trutnov nevyjímaje -

patřičnou

podporu od aparátu ONV ani

okresního vedení strany. V případě Trutnovska je to snad možné
poměrně

obecně

pohraničním

slabým pozicím všech církví v tomto

představitelé

na okrese církevní otázku v

vliv církví spíše

podceňovali.

podstatě

Mnohem

vysvětlit

za

tím, že

právě

regionu považovali

díky
čelní

vyřešenou či alespoň nedůležitou

důležitější

pro

ně

-

soudě

a

dle projednávané

agendy na zasedání rad ONV a předsednictva OV KSČ - byly praktičtější problémy typu
zakládání JZD

či

dosídlování

pohraničí.

Projevovalo se to

kupříkladu

tím, že byl církevní

tajemník pověřován pracemi, jež s jeho funkcí nesouvisely.
Po všem, co nyní již víme, se tedy můžeme vrátit k otázkám, jež jsme si položili na začátku
této práce. Církevní politika na Trutnovsku sledovala ve všech základních obrysech celostátní
směr,

procházela stejnými vývojovými stadii a v ničem podstatném z této linie

Určitým

specifikem bylo

což proti všem
účel

soustředění několika

předpokladům

církevní politika z velké

set

církevní politiku na
části

řádových
několik

sester v závodních internátech,

let

poněkud

bezesporu splnila: církve byly
97

nevybočila.

zkomplikovalo.

vytlačeny

Svůj

z veřejného

prostoru a postaveny pod tíživý dozor státních
Přesto

nebylo

věřících,

vítězství

této politiky úplné,

které bylo schopné

samozřejmě

při

orgánů,

neboť

jakémkoliv

navíc ztratily

většinu

zůstalo určité

církvím na Trutnovsku
uvolnění

režimu

velké rozdíly: v některých obcích prakticky aktivní

svých

členů.

jádro

určité

aktivizace. Byly

věřící

zmizeli, jinde -

zejména na Úpicku a v obcích s německým obyvatelstvem - byla situace úplně jiná. Režim
také nebyl schopen zabránit, aby zde

poloilegálně nepůsobili

duchovní, kterým byl výkon

jejich povolání zakázán. U katolické církve je patrný zejména naprostý
politiky, kdy se režim snažil duchovní a
hnutí apod.).

Předpoklady

pro

věřící

uplatnění

neúspěch

"pozitivní"

získat na svou stranu (Katolická akce, mírové

církevní politiky byly ve sledovaném regionu

(s výjimkou Úpicka) nadprůměrně dobré, jak již bylo několikrát uvedeno. Naopak možné
překážky

a komplikace byly nepodstatné a projevovaly se spíše na

stranických a státních

orgánů,

Možnosti obrany církví byly
období schopné
odpor

můžeme

režimu, kdy se
postavili

překonat

které nebyly vždy ochotny plně
poměrně

podpořit

straně

samotných

církevního tajemníka.

malé, zejména když církve nebyly po celé sledované

historické animozity a spojit se kjednotnému postupu.

Největší

vysledovat v kruzích katolické církve v prvních letech komunistického
ještě

rozhodně

snažil

uplatňovat

"pozitivní" politiku. Tehdy se zejména duchovní
vystřídána

na odpor. Jakmile ale byla tato politika

nejaktivnější odpůrci

byli

odstraněni,

se v odporu ukázaly komunity

odpor duchovních

řádových

prakticky co ztratit: o své kláštery a

očividně

restrikcemi a

slábl. Mnohem vytrvalejší

sester, které ovšem narozdíl od duchovních

řeholní

domy

přišly,

jejich

řády

neměly

a kongregace byly

roztrhány a rozmístěny po celé republice. Duchovní spolu s řeholnicemi ták: způsobily, že byl
trutnovský okres pokládán v polovině padesátých let za problematičtější než mnohé jiné, což
se projevilo ponecháním církevního tajemníka na plný úvazek.
však plně projevovala rezignace duchovních i
oproti velkým a

tradičním

církvím

určitou

věřících

Počátkem

šedesátých let už se

na účinný odpor. V tomto

směru měly

výhodu menší církve, zejména adventisté. Protože

se mnohem více opíraly o laiky než o státem placené duchovní, možnosti státu zasahovat do
jejich života byly

výrazně menší. Do jisté míry to platilo i pro Českobratrskou církev

evangelickou.
Tato práce si

nečiní

v žádném

případě

nárok na úplné

vyčerpání

daného tématu. Je

prozkoumat i následující období až do roku 1989. Zde je ovšem nutné
pramenů, neboť

velmi

torzovitě.

čerpat

třeba

zjiných

jak jsem již uvedl, agenda církevního tajemníka je po roce 1960 zachovaná
Výhodou je, že je zde ve

větší míře

možné využít vzpomínky

pamětníků.

Výzkum tématu je žádoucí prohloubit také studiem písemností SÚC a Státní bezpečnosti.
Zatímco existuje již řada významných studií k církevní politice na celostátní úrovni a začínají
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vznikat práce k jednotlivým

regionům,

postrádáme zatím jakýsi

mezičlánek,

tedy

dějiny

církevní politiky v rámci východních Čech. Až bude tato mezera zaplněna, budeme moci
porovnáním s ostatními regiony lépe

zodpovědět

Trutnovsku.
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č.

Trutnově

378)
(SOkA

Příloha Č.

1

Katoličtí

duchovní v okrese Trutnov v letech 1945-1960

Trutnov (administrátoři):
1. P. Josef Novák 1945-1952
2. P. Antonín Kubát 1952-1953
3. P. ThDr. et PhDr. Eduard Broj 1953-1956
4. P. Jan František Novák 1956-1961
5. P. JosefJelen CSsR 1961-1963

Bernartice u Trutnova:
1. P. Josef Císař 1949-1952
2. P. Emil Tichý 1954-1959

Trutnov (kaplani):
1. P. František Sedlák 1947-1954
2. P. František Michálek 1955-1963

Horní Maršov:
1. P. Jaroslav Malíšek 1946-1953
2. P. Antonín Týfa 1954-1956
4. P. Karel Vopaři11956-1963

Žacléř:
1. P. Rudolf Haluza 1948-1963

Trutnov - Poříčí:
1. P. František Šanc 1946-1954
2. P. Jaroslav Tyrner 1954-1959
3. P. Emil Tichý 1959-1963

Úpice:
1. P. Jan Abentroth 1935-1968
Úpice (kaplani):
1. P. Václav Zykan 1947-1951
2. P. Josef Škop 1951-1957

Trutnov - Horní Staré Město:
1. P. Alois Vora11948-1950
2. P. Josef Blahník 1950-1951
3. P. František John 1951-1984

Rtyně

Svoboda nad Úpou:
1. P. Ladislav Kubík 1946-1956
2. P. Jaroslav Haněl 1956-1963

Malé Svatoňovice:
1. P. Jan Nádvomík 1945-1960

v Podkrkonoší:
1. P. Cyril Štěrba 1944-1976

Pilníkov:
1. P. Karel Skočdopole 1946-1954
2. P. Jaroslav Kaněra 1954-1963

Příloha č.

Okres

2

Přehled počtu uzavřených

leden

.

Trutnov
Náchod
Vrchlabí
Celý
kra.i

7,4
35,7
17,3
34,7

únor
(do
15.2.)
58,8
44,4
11,1
35,6

církevních sňatků v roce 1950 (v %)

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

38,1
70,2
39,6
50,4

33,3
57,1
20,0
?

44,2
69,8
40,9
53,0

43,1
59,0
31,0
48,9

44,8
53,5
14,8
46,0

47,0
57,9
28,0
53,0

55,2
81,3
48,0
57,7

listopad prosinec

56,7
71,4
52,2
60,4

33,3
60,8
36,4
46,5

Příloha Č.

3

Přehled řeholnic

Ústav/internát
DD Lampertice
CHD Pilníkov
Nemocnice Žacléř
Marianum J. Lázně
Ústavy celkem
Horní Staré Město
Horní Staré Město
350
Poříčí

na okrese Trutnov v letech 1951-1957

Řád

sv. Hedviky
Panny Marie
sv. Hedviky
sv. Hedviky
šedé sestry
misijní sestry
školské sestry

Poříčí

128
Hrad

Dcery božské lásky
Dcery božské lásky

Poříčí

Kovotex

voršilky
voršilky
sv. Kříže

Polská

rok
1951

květen

červen

1953

1954

5

5

5

Bernartice

Horní Maršov 120
Temný Důl

4
9

3
9

4
6

5
6
6

18
51

17
48
47

15
47
40

21

24

24

91

56
36

47
35

29
25
22
6

13
24
19

17

15

14

30
5
45
36

27

22

46
38

35

16
192
213

14
140
164

13

svátosti
boromejky
boromejky
boromejky
sv. Cyrila a Metoděje
školské sestry
sv. Cyrila a Metoděje
školské sestry
sv. Kříže
boromejky
dominikánky
dominikánky
Dcery božské lásky

Úpice

dominikánky
sv. Kříže
školské sestry
boromejky
misijní sestry
školské sestry

42

Internáty celkem
Řeholnice celkem

33
6

18
5
5

10
8
7
24
17
19
4
5
106

80

Němečtí rytíři

Vlčice

6
4
6
8

4

Neposkvrněné početí

Svoboda n. Ú.

4
6
6
6
6

Nejsvětější

Libeč 82
Voletiny

prosinec prosinec prosinec
1957
1955
1956

anglické panny
školské sestry
328
346

16
104

33
19
39
24

33
18

33
17

16
535
552

16
465
480

84
108

Příloha Č.

uzavírání
378)

4 16. února 1950, hlášení okresního církevního tajemníka v Jaroměři o piůběhu
roku 1950 (SOA Zámrsk, f. KNV Hradec Králové, kt 163 , inv. Č.

sňatků počátkem
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Příloha č. 6 Fotografie duchovních, řeholnic a členů ČSL

P. Josef Blahník

P. Jan Nádvorník

P. Jaroslav Malíšek

Božena Knotková

P. Josef Císař

P. Emil Tichý

P. František Malíšek

P. Josef Jelen

P. Jaroslav Tyrner

Antonín Jankovié

