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P. Josef Plo jhar a jeho politické působení v letech 1945-1981 

1. Ecce homo, ecce - Josef Plojhar 

Volba diplomové práce o Josefu Plojharovi - Okruh historiků, kteří se při svém 

bádání dotýkají osoby Josefa Plojhara - Archivní prameny - Josef Plojhar: agent 

StB (?) - Oral-history: pamětníci - „Plojhariana ". 

Sluší se hned na počátku vysvětlit, proč vlastně diplomová práce 

pojednává o páteru Josefu Plojharovi. Následující řádky nejsou jen vysvětlující, ale 

zároveň i úvodní. 

Řekne-li se jméno Josef Plojhar, většina z nás si je spojí s událostmi 

Vítězného února roku 1948. Doboví pamětníci nebo zasvěcenější lidé doplní... že 

byl ministrem zdravotnictví... zjevem nepřehlédnutelný robustní muž... chodil jako 

kněz s kolárkem... byl dlouholetým předsedou Československé strany lidové... 

S odstupem doby už pomalu nedokážu odlišit, jestli si téma vybralo mne 

nebo naopak. Poprvé jsem se v širších souvislostech se jménem Josef Plojhar setkal 

na stránkách exilového periodika Nový život.1 V jednom z vysokoškolských 

výběrových historických seminářů jsem měl příležitost zpracovat téma, které mne v 

tu dobu zajímalo - II. vatikánský koncil, tedy obraz II. vatikánského koncilu na 

stránkách exilového periodického tisku. Z mnoha důvodů nakonec zamýšlená 

seminární práce nevznikla. Při shromažďování materiálů a podkladů v knihovně 

Libri prohibiti se přede mnou otevřely stránky zmíněného časopisu Nový život - a s 

nimi i pohled zvenčí na dění v katolické církvi konce 50. a začátku 60. let v 

komunistickém Československu.31 bez černého kněžského obleku byl Josef Plojhar 

ve většině článků líčen jako člověk s černou duší, přisluhovač režimu, skrz naskrz 

negativní postava. Začal jsem hledat z jiných písemných zdrojů. Ale kde se dočíst o 

1 Nový život, měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z víry. Zprvu vycházel v Londýně, 
od roku 1954 pod hlavičkou Křesťanské akademie v Římě. Blíže In: Formanová, Lucie (edd.): 
Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po 
roce 1945, Praha 1999, s. 87. 
2 I I . vatikánský koncil probíhal v etapách: 1. část (11. 10.-8. 12. 1962), 2. část (29. 9.-4. 12. 1963), 
3. část (14. 9.-21. 11. 1964), 4. část (14. 9.-8. 12. 1965). Blíže In: Pesch, Otto Hermann: Druhý 
vatikánský koncil 1962-1965, Praha 1996. Stručný souhr koncilního dění In: Katolické noviny č. 
51-52 (Vánoce 1965), s. 4. Jde o článek prof. Dr. Jana Merella (děkana Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakulty). 

I v nelehkých dobách lidé neztrácejí humor. Na stránkách Nového života se objevila i tato kuriózní 
zpráva: Berlínský nezávislý deník Der Tagesspiegel se dozvěděl od svého dopisovatele z Prahy o 
tom, jak skončila žádost jednoho kněze v ČSSR o auto. Knčzi, který spravuje farnosti až 50 km 
vzdálené, úřady odpověděly, že Kristus Pán chodil pčšky nebo jezdil na oslíku. Nato kndz požridal o 
pNdélení osl íka. . . Nový život 12/1963, s. 251. 
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P. Josef Plo jhar a jeho politické působení v letech 1945-1981 

Josefu Plojharovi něco pozitivního? Z internetových stránek, tiskovin, později i z 

osobních rozhovorů s lidmi, kteří znali buď osobně nebo zprostředkovaně objekt 

mého zájmu, vycházely na denní světlo roztodivné příhody a až neskutečné 

historky. Jejich hlavní postavou byl právě P. Josef Plojhar. Otázek bylo víc než 

odpovědí. 

Začal se rýsovat můj zájem a základní kameny později zvoleného tématu 

diplomové práce. 

Hic sunt leones šlo říci na začátku diplomové práce. Při neexistenci 

jakékoliv byť sebedelší ucelenější práce o osobě Josefa Plojhara bylo jasné, že jádro 

budou nutně tvořit původní archivní prameny. Od počátku jsem zamýšlel zmapovat 

život Plojhara-politika v neodmyslitelné součinnosti s Plojharem-člověkem. Od 

roku 1945, kdy se stal poslancem a zamířil do „vysoké" politiky,4 se v ní vlastně 

pohyboval až do své smrti v roce 1981. Tím byl dán rámec práce. Až po volbě a 

zaměření diplomové práce jsem se dozvěděl o existenci studie studenta KTF UK 

Antonína Šotoly,5 která vznikla v roce 2004. Antonín Šotola se v ní snažil 

postihnout mládí, studentská léta, prvorepublikový život na jihu Čech a především 

období druhé světové války, kdy P. Josef Plojhar pobýval v koncentračních 

táborech Buchenwald a Dachau. Nemusel jsem začínat ex nihilo. Šotolova práce 

byla dobrým výchozím vodítkem6 a studnicí podnětných myšlenek. 

Počáteční elán trochu zbrzdilo pozdější zjištění, kde všude lze najít 

prameny o mnohovrstevnaté osobě P. Josefa Plojhara. S každou konzultací u 

některého historika-odborníka jsem nacházel další možné stopy, kde najít 

informace o P. Plojharovi. Musel jsem tedy práci ohraničit a držet se alespoň v 

jádru rámce tématického zadání. Pro vzniklou diplomová práci bych spíše užil 

podtitulu Nástin hlavních kapitol ze života Josefa Plojhara. 

Pokud vím, osoba Josefa Plojhara sama o sobě nebyla předmětem 

historického bádání žádného historika. Pokud se na osud Josefa Plojhara podíváme 

šířeji, lze v něm rozpoznat české (československé) dějiny 20. století. Člověk, který 

pocházel z jihu Čech, z česko-německé rodiny, který se vlastně dobrovolně 

přiklonil k „češství", zažil jako student rozpad Rakouska-Uherska. Za 2. světové 

4 „Vysokou" politikou jsou myšleny vládní a poslanecké funkce, které Josef Plojhar vykonával v 
rozmezí let 1945-1981. 

Šotola, Antonín: P. Josef Plojhar. Život do roku 1946, Praha 2004, 51 s. (bakalářská práce). 
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P. Josef Plo jhar a jeho politické působení v letech 1945-1981 

války byl vězněn v koncentračních táborech. Po válce se plně angažoval v politice. 

Byl spojen jako aktér s přelomovými událostmi roků 1948 a 1968, vydržel navíc 

dvacet let na jednom ministerstvu. Už při tomto výčtu každá část jeho života vybízí 

k otázkám a badatelskému úsilí. Diplomovou prací rozhodně nekončím svůj zájem 

o osobu Josefa Plojhara. Myslím, že by si Plojhar - stejně jako třeba Alois 

Neumann, ale konec konců především Klement Gottwald, Gustáv Husák, Alexander 

Dubček,... či Alois Petr - zasloužil seriózní obsáhlou monografii, která by v 

širokých souvislostech osvětlila a přiblížila život člověka v proměnlivém 20. století. 

Zahrnují-li historici Josefa Plojhara do svého bádání, potom v několika 

rovinách. 
Obecné lze říci, že dějiny jednotlivých politických stran Národní ítonty 

doposud spíš stály na okraji zájmu členů historické obce. Tento stav se ovšem 

pomalu proměňuje, především zásluhou badatelských skupin na půdě olomoucké a 

brněnské univerzity. Dívají se do minulosti pohledem politologicko-historickým a 

osobu Josefa Plojhara zmiňují především ve stranických souvislostech jako 

předsedu jedné ze stran NF. Rozhodující pro ně nejsou už jen zlomové okamžiky 

jako roky 1948 nebo 1968, ale snaží se zmapovat kontinuální vývoj těchto stran. 

Další neopominutelnou osobou je PhDr. Michal Pehr z MÚ AV ČR. Předmětem 

jeho zájmu je především rozmezí let 1945-1948 a role lidové strany v podmínkách 

okleštěné demokracie. I on se tedy svým bádáním dotýká osoby Josefa Plojhara. Ač 

je to trochu s podivem, ani v KDU-ČSL - straně, která navazuje na 

Československou stranu lidovou7 - není Plojharova osoba předmětem soustavného 

zájmu. Bývalý archivář PhDr. Bohumil Lukeš se ve svých pojednáních a nástinech 

dějin strany snažil - při jisté stručnosti - o zhodnocení role Josefa Plojhara v historii 

ČSL.8 Další historické práce vznikají spíš na regionální úrovni, odkud pramení 

6 Blíže k Šotolově práci viz v kapitole Plojharův život do roku 1945 (zrod politika). 
7 Dále jen ČSL. 

Přímo k Josefu Plojharovi např. Lukeš, Bohumil: Před sto lety se narodil J. Plojhar, kontroverzní, 
ale významný politik, Českobudějovické listy roč. 11, č. 257, s. 21, 11. 5. 2002. Lukeš hodnotí 
Plojharovu roli asi tak, že byl výraznou postavou ČSL - a to nejen od smrti A. Petra r. 1951 do r. 
1968, kdy byl Plojhar předsedou ČSL. Tento rozporuplný politik se vydával r. 1968 za "zachránce 
existence lidové strany a její skromné úlohy v socialistické společnosti". Jeho snaha spojit 
socialismus s křesťansko-demokratickou politikou však stála na vratkých základech. Pomohl sice na 
jedné straně k přežití lidové strany a aspoň částečnému pokračování její politiky (záchrana 
církevních staveb, podpora mírové politiky, podněty v zdravotnické a sociální oblasti aj.), zároveň 
však ještě více svým prorežimním vystupováním kompromitoval ČSL mezi obyvatelstvem. Vedle J. 
Plojhara však bylo ve vedení ČSL několik charakterních a čestných funkcionářů, kteří v rámci svých 
omezených možností vzdorovali perzekučním metodám komunistické moci. Proto se vedení ČSL 
bez větších problémů přihlásilo k demokratizačnímu proudu r. 1968. 
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snaha zmapovat např. dějiny moravské lidové strany.9 Tyto práce jsou rozhodně 

vítaným pohledem do zákulisí regionální politiky, která byla ovlivňovaná z ústředí. 

Jak už napovídá Šotolův zájem, i na teologických fakultách občas 

vznikne studie postihující nejednoznačnou roli Josefa Plojhara. Stejně tak i na půdě 

ÚSD AV ČR je několik jednotlivců,10 kteří se věnují dějinám katolické církve. 

Dějinami ministerstva zdravotnictví a ministry ve funkci se systematicky 

zabývá PhDr. Drahomír Suchánek z FF UK. Nyní zpracovává období 

„ministrování" lidoveckého ministra Adolfa Procházky. 

Neopomenutelným historikem je Karel Kaplan. Jméno Josef Plojhar se -

zase ne tak často - objevuje také v jeho monografiích. Výhodou je, že v nich lze 

najít editované dobové dokumenty. Pro mne byly zvlášť cenné všechny materiály 

vztahující se k roku 1948. Ani u úctyhodného Kaplanova díla rozhodně neplatí, že 

by už vše bylo řečeno nebo napsáno. Blížící se výročí únorových událostí roku 1948 

jistě přinese nové zajímavé pohledy na tuto událost a i sovětské archivy jsou a 

budou zajímavým zdrojem nových faktů. 

Byť jsem čerpal z některých prací výše zmíněných historiků - a někteří 

mi byli nápomocni i osobními radami - výchozím bodem mé práce se musely stát 

archivní prameny. Začal jsem především v Archivu KDU-ČSL uloženém v sídle 

strany v paláci Charitas. Přístupný, přesto ještě ne zcela |>lně uspořádaný archiv, byl 

zdrojem informací o dění ve straně, především za Plojharova předsednictví, i o jeho 

osobě. Obsahuje především množství neoznačeného fotografického materiálu. 

Druhým archivem, kde lze dohledat mnohé informace, je Národní archiv na 

Chodovci. Především fondy ÚV NF a ÚV KSČ v sobě skrývají podsložky, 

vztahující se k dění v lidové straně. Drobné informace jsem dohledal i k dění ve 

Svazu československo-sovětského přátelství. Nedostatkem pro badatele je ztížená 

přístupnost k fondům ministerstva zdravotnictví, které jsou v současné době teprve 

řádně pořádány pracovníky archivu. Stejně tak je tomu i u fondu Františka 

Knegela11 - náměstka ministra zdravotnictví na přelomu čtyřicátých a padesátých 

let. Oddělení nestátních fondů téhož archivu skrývá nezpracované materiály. I tady 

9 Viz Konečný, Karel: Československá strana lidová na střední Moravě vletech 1948-1960, 
Olomouc 2005. Týž: Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická 
na Olomoucku 1945-1989, Brno 2006. 

Např. Jaroslav Cuhra, v širším slova smyslu i Václav Vaško. 
11 1908-1979. 
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se může objevit dosud neznámý písemný pramen. Využil jsem také Archiv 

ministerstva vnitra - badatelnu v ulici Na struze. Lze zde dohledat materiály 

vztahující se k dění v ČSL v předúnorovém, únorovém a poúnorovém období. Mezi 

archiváliemi najdeme také stručné charakteristiky, hlášení informátorů KSČ uvnitř 

lidové strany. 

StB zařadila Josefa Plojhara do kolonky TS.12 Vedla na něj od roku 1955 

- j a k o na agenta - složku. Z ní jisté vybrané informace putovaly jako samostatný 

spis v roce 1965 do archivu KSČ. Samotný spis založený StB byl skartován v 
květnu roku 1981. Plojhar na podzim téhož roku zemřel. Opět tedy existuje řada 

otázek. Byl-li ministr zdravotnictví veden jako tajný spolupracovník (agent), co 

bylo náplní spolupráce? Proč k založení spisu došlo? Za jakých okolností? Proč byl 

v roce 1965 odeslán do archivu KSČ výtah z Plojharova spisu? Zachoval se 

dodnes? V Národním archivu - jako správci archivu KSČ - mi prozatím nebyli 

schopni zmíněný výtah dohledat. Proč došlo ke skartaci složky založené StB zrovna 

na jaře roku 1981? Šlo o běžný postup? Nevím, na kolik z těchto otázek lze ještě v 

budoucnu najít odpovědi. Některé informace zůstanou zřejmě skryty. 

Existují také jiné archivy. Působení Josefa Plojhara v parlamentu mapuje 

A PS P ČR,13 kde lze dohledat především projevy na parlametní půdě, zařazení do 

jednotlivých parlamentních výborů, funkční období, volební obvody, za které byl 

Plojhar zvolen. Následující archivy by mohly obsahovat zajímavé prameny: 

Příkladem je nepřístupný archiv na pražském arcibiskupství. Jistě shrnuje dění 

kolem Plojharovy suspense. P. Josef Plojhar byl také dlouholetým předsedou 
M í r o v é h o linutí katolického duchovenstva.14 Určité musel existovat archiv tohoto 

sdružení, které se po roce 1968 „přetransformovalo" ve Sdružení katolických 

duchovních Pacem in terris. Spojen s ním byl i pozdější kardinál František 
Tomášek. Je možné, že archiv Sdružení a Mírového hnutí se nachází v 

arcibiskupském paláci. Národní archiv obsahuje dle mého soudu jen málo materiálů 

z ministerstva zdravotnictví. Je možné, že jiné další - byť drobné - informace se 

budou nacházet mezi archiváliemi na samotném Ministerstvu zdravotnictví. Josef 

Plojhar zároveň vyjížděl jako ministr do zahraničí. Lze předpokládat, že archiv 

ministerstva zahraničí - především v tzv. svodkách, tedy zprávách velvyslanců 

12 Dostupné na www.mvcr.cz. Josef Plojhar měl krycí jméno „Josef . Pozn. TS=tajný 
spolupracovník, agent. Výtah ze spisu StB byl na ÚV KSČ v roce 1965 uložen pod značkou Z^282. 

Viz www.psp.cz 
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ministerstvu, jaký ohlas měla návštěva toho kterého státního představitele v té které 

zemi - obsahuje i zprávy a informace o Plojharovi. Zajímavým dobovým pramenem 

by taktéž mohly být rozhlasové a televizní či filmové záznamy, na nichž Plojhar 

figuruje. 

Chtěl-li bych opustit archivní půdu naší republiky, našly by se jistě 

informace např. v Polsku. MHKD totiž udržovalo formální i přátelské vztahy s 

obdobným sdružením polských mírových kněží „PAX". Podobné vtahy existovaly 

také mezi východoněmeckým sdružením mírových katolických kněží „Begegnung". 

Berlínský Bundesarchiv by mohl skrývat informace o spolupráci mezi 

východoněmeckou CDU a ČSL. Předseda východoněmecké CDU Otto Nutschke 

několikrát, např. v roce 1957, zavítal do Československa a byl jmenován i čestným 

členem ČSL. Stejně tak se další předseda CDU August Bach a generální tajemník 

východoněmecké CDU a náměstek předsedy státní rady NDR Gerald Gotting 

zúčastnili celostranické konference15 ČSL v roce 1961. Socialistický tábor 

„mírových kněží" pořádal konference,16 a tyto by mohly na základě archivních 

pramenů, vydat svědectví o roli Josefa Plojhara na mezinárodním poli. Zapomenout 

nelze ani na WHO, tedy Světovou zdravotnickou organizaci, jejichž konferencí a 

zasedání se ve funkci ministra Plojhar účastnil. Jednu chvíli i v krátkodobě roli 

místopředsedy. Pokud vedl korespondenci s některými známými osobnostmi, v 

jejich pozůstalosti by se mohl nacházet nejeden dopis. Smutným faktem totiž je, že 

se nezachovala pozůstalost Josefa Plojhara. Respektive je možné, že existuje, aleje 

uložena na neznámém místě. Možná dodnes leží na půdě některého domu. Není 

vyloučeno, že ji ještě lze objevit.17 Jádro diplomové práce počítá především s 

archivními prameny podepřenými i různými dílčími studiemi autorů, kteří spíš 

popisují dobové dění v lidové straně. 

14 Dále MHKD. 
15 Po roce 1948 nesměli lidovci pořádat stranické sjezdy, ale jen konference, změna nastala až v době 
normalizace. 
16Napf. Jan Mára byl prezidentem Berlínské konference mírových katolíků. 
17 Ke konci života bydlel Josef Plojhar ve vile v Praze-Bubenči v Peléově ulici. Domácnost mu 
vedla paní Brunerová a zřejmě jen ona mohla vědět, co se stalo s Plojharovou pozůstalostí. Tvrdilo 
se, a lidé obeznámení s osobou Josefa Plojhara i z řad historiků to nevyvrací (viz PhDr. Kunštát, 
PhDr. Suchánek, PhDr. Tomeš), že Josef Plojhar prý udržoval vztah s touto ženou. Je to prozatím 
neověřený podklad, Oba už nežijí. V případě potvrzení těchto informací, lze dále předpokládat, že 
žije zřejmě jejich dcera. Je jistě diskutabilní, nakolik si může historik dovolit brát v potaz informace 
takového druhu. Osoba Josefa Plojhara je ovšem zahalena mnoha až neskutečnými historkami, že je 
někdy nadlidským úsilím, dobrat se pravdivého jádra různých „pověstí". 
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Dalším mohutnýrr} zdrojem by pro mne mohli být pamětníci - a tedy 

metoda oral-history. Tento zdroj jsem ovšem využil jen v malé míře. Opět si jsem 

vědom této slabiny v rámci diplomové práce. Možná nerozvážně, ale pamětníky 

jsem si ponechal až do dalších fází případné větší práce na téma Josef Plojhar. Je to 

možná nerozvážnost v tom směru, že většina pamětníků jsou dnes už staří -

většinou více než osmdesátiletí - lidé. Ale není tomu tak vždy. I mezi samotnými 

historiky střední generace se najdou lidé, kteří znali P. Josefa Plojhara z osobního 

setkání. Popřípadě dovedou uvést i zprostředkovanou historku do rubriky, kterou 

bych pracovně nazval „plojhariana". Z oněch nejstarších pamětníků bych uvedl jen 

několik jmen. Je to především Jiří Rubín,18 v letech 1945-1970 tajemník ČSL na 

různých postech, 1968-1970 poslanec v České národní radě. Byl osobou blízkou 

Aloisi Petrovi, pohyboval se i v blízkosti Josefa Plojhara. Píše paměti. Josef 

Lesák,19 národní socialista a poslanec Ústavodárného národního shromáždění, aktér 

Února 1948, měl také možnost poznat Josefa Plojhara. Bohumil Svoboda, člověk 

spjatý s Lidovou demokracií, i on přišel do kontaktu s Plojharem v 60. a 70. letech 

minulého století. Stejně tak Ogňan Tuleškov, stranický pracovník lidové strany, 

autor dobově podbarvených prací o dějinách ČSL. Čestmír Císař20 zasedal s 

Josefem Plojharem v letech 1963-1965 ve vládě Jozefa Lenárta. Obdobně Lubomír 

Štrougal,21 který zasedal už od roku 1959 ve vládách Viliama Širokého, kde měl na 

starosti resort zemědělství a lesního hospodářství, a na postu ministra vnitra působil 

za vlády Jozefa Lenárta. Z historiků starší generace je pamětníkem Plojharových 

činů Václav Vaško, především když pracoval v 70. letech minulého století v 

katolické Charitě. A konečně i samotný Karel Kaplan by jistě byl zdrojem mnoha 

cenných informací. Další možní pamětníci by mi spíš podali už jen informace na 

základě méně častých osobních styků s Josefem Plojharem. Ale i takové pamětníky 

lze ještě dohledat. 

Pokud jsem nazval svou práci nástinem, potom musím jedním dechem 

dodat, že diplomová práce se zabývá především lety 1945—1981. Toto období lze 

rozdělit na tři části. Pominu-li úvodní - takříkajíc nultou část - mapující roky 1902— 

1945 a osvětlující pozadí různých budoucích Plojharových činů, potom oním 

18 * 1 9 2 1 . 
19 * 1 9 2 0 . 
2 0 * 1 9 2 0 . 
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prvním obdobím jsou roky 1945-1948, kdy Plojhar působil v poslanecké funkci. 

Druhé období jsou roky 1948-1968, v nichž Josef Plojhar zasedal v roli ministra 

zdravotnictví. Konečně třetím obdobím jsou roky 1968-1981, kdy zůstal jen 

poslancem. Důraz kladu na dění především v období kolem roků a přímo v letech 

1948 a 1968. Staly se významnými mezníky v Plojharově životě. Stručně se také 

pokouším zmínit i druhý život Josefa Plojhara. 

Protože Plojhar byl mnohovrstevnatou osobou, bylo by možné napsat 

několik diplomových prací na různá témata, např. Josef Plojhar v roli ministra 

zdravotnictví a jeho vliv na vznikající socialistické zdravotnictví; Josef Plojhar a 

MHKD; Josef Plojhar: Československo a Světová zdravotnická organizace; Josef 

Plojhar - předseda ČSL; Josef Plojhar vs. Josef Beran - geneze jednoho 

nepřátelství; Představitelé nekomunistických stran v dobách politických procesů 50. 

let, . . . 

Ve veřejnosti přetrvává jiný obraz Josefa Plojhara, než jakým asi ve 

skutečnosti byl. Nemám v úmyslu bořit historky a mýty spadající do pracovní sekce 

„plojhariana". Konečně i ony patří do historie. Jen potvrzují, že Plojhar byl 

nevšední postavou našich dějin. Postavou, jejíž druhý život je pomalu stejně bohatý 

jako ten první. I dnes se setkáváme v internetových diskuzích a politických 

debatách s poukazováním na Plojhara, který se stal synonymem poddajného 

člověka, přisluhovače. Slovo Plojhar žije svým vlastním životem. Plojhar byl ovšem 

jen člověk, což potvrzují historky, které o něm dodnes kolují.22 A právě o člověku 

Josefu Plojharovi, politikovi, který se stal součástí našich dějin 20. století, jsou 

následující řádky. 

2. Plojharův život do roku 1945 (zrod politika) 

21 *1924. 
22 Plojhar si na jedné z mezinárodních konferenci, které byl hlavním pořadatelem, vzal úvodní slovo 
- a přítomní hosté mohli Čtvrt hodiny naslouchat jeho latinskému proslovu. Což byl výkon hodný 
zdatného latiníka. Při jiné příležitosti, na postu ministra zdravotnictví, zavítal Plojhar, milovník 
dobré kuchyně a jídla, do rodných Budějovic. Ve své oblíbené restauraci si chtěl dát místní 
specialitku s vždy výborným masem - a zároveň si popovídat s přítelem-vedoucím podniku. Ale jen 
si objednal, už se přiřítil jeho brunátný přítel a rozezleně se na Plojhara obořil, to je tedy pěkné, 
copak on jako ministr neví, že je čtvrtek - přeci jeho ministerstvo stojí za tím, že byly vyhlášené 
bezmasé čtvrtky! Objednat si ve čtvrtek - maso! Nařízení se vztahovalo na všechna stravovací 
zařízení. (Osobní rozhovor s PhDr. Josefem Tomešem, 26. 3. 2006). 
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Rodinné poměry - Češi vs. Němci: na čí stranu? - Člen lidové strany - Osobnostní 

rysy - Kněžská dráha - Vězněm v koncentračních táborech 

Historie nezná bod nula. Pro P. Josefa Plojhara byl významný rok 1919. 

Poprvé se ocitl v blízkosti lidové strany. Na jaře roku 1968 se jej zeptali redaktoři 

Mladého světa, kdy a jak začal pracovat v této straně.23 Plojhar odpověděl 

neobvykle prostými slovy: „ Otec mne vzal v roce 1919 na zakládající schůzi do 

domu katolických tovaryšů v Českých Budějovicích. Já jsem byl tehdy v septimě a 

podle tehdejšího řádu nesměli být středoškoláci politicky činní. Byl tam nějaký švec, 

poštovní zřízenec, byly tam nějaké ženy, zkrátka prostí lidé, zvolili prozatímní 

výbor, mně řekli "mohl bys dělat zapisovatele" a už jsem vtom byl V roce 1919 

jsem se stal zapisovatelem a od té doby jsem měl pořád nějakou funkci. " Plojhar se 

nestal politikem až po roce 1945. V jeho osobě se odrážejí národnostní, politické i 

náboženské poměry českých zemí v průběhu celého 20. století. O svém mládí téměř 

nepsal. Musíme se spokojit se vzpomínkami osob, které jej znaly. Především u 

„poúnorových" oslavných vzpomínkách spolustraníků je třeba pečlivě rozlišovat 

dobovou „hagiografii". Kriticky a s maximální možnou mírou autenticity se na 

život P. Josefa Plojhara pokusil podívat Antonín Šotola,24 jehož bakalářská práce mi 

byla vodítkem při psaní této kapitoly. Šotola se především snažil objasnit dobu 

Plojharova věznění v koncentračních táborech. 

Plojharovým rodištěm byly národnostně smíšené České Budějovice. Narodil 

se 2. března roku 1902 jako nejstarší syn manželů Plojharových. Otec Jan25 byl 

poštovním zřízencem na železnici. Matka Františka,26 rodným příjmením Laburda, 

pocházela z německé rodiny malého zemědělce, který živil jedenáct dětí. Právě ona 

Josefa vedla k víře a naučila jej německy. V rodině, spolu s mladšími sourozenci 

Marií27 a Janem,28 mluvili především česky.29 Volba mezi českou a německou 

národnostní stranou měla před Plojharem v budoucnu teprve vyvstat. 

23 Křížová cesta k socialismu. Rozhovor s naším („nejstabilnějším" - jak se píše v úvodu rozhovoru, 
pozn. RE) politikem vedli 22. 3. 1968 Eda Kriseová a Jiří Janoušek. Vyšlo in: Mladý svět, 13. 4. 
1968. 
24 Šotola, Antonín: P. Josef Plojhar. Život do roku 1946, Praha 2004, 51 s. (bakalářská práce). 
25 Jan Plojhar (1866-1932). Dotazník pro poslance Federálního shromáždění - Sněmovna lidu, 1971. 
A PS P ČR (AFS), fond APS, inv. Č. 2088, a. j. 16. 

Františka Plojharova (1869-1950), tamtéž. 
27 *7. 7. 1903. 
28 *4. 6. 1907. 

9 SOA Třeboň - pracoviště České Budějovice, fond Sčítání obyvatelstva, Sčítací arch z roku 1910. 
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Rodina žila v dvoupokojovém bytě v Dlouhé ulici č.44/629. Jen světnice, 

kuchyně, společná umývárna.30 Byť byl mezi pozdějším prvním poúnorovým 

předsedou ČSL Aloisem Petrem a prvním místopředsedou věkový rozdíl i rozdílné 

místo narození, měli společný právě sociální původ. Oba pocházeli z nižších vrstev. 

Rodinné prostředí je v mnohém předurčilo v jejich budoucím směřování. Rozhodně 

tento fakt nelze při hodnocení kroků, jaké dělali, opomenout. Starší Alois Petr, 

představitel odborů, zaštítěných ČSL, se řadil už od dob první republiky k proudu 

sociálně myslících lidovců, a proto jeho politické činy tvoří jisté kontinuum. 

V letech 1913-1921 Josef Plojhar studoval na Německém státním gymnáziu 

v Českých Budějovicích.31 Bilingvní rodina nebyla na jihu Čech ničím výjimečným. 

Až do školního roku 1917/1918 byl v katalozích veden jako student s německou 

mateřskou řečí. Ovšem od pátého ročníku byl ve školních arších zapsán s mateřskou 

řečí češtinou - veden tedy jako Čech.32 Prospěchově se řadil mezi průměrné 

studenty. 

Rok 1919 pro něj byl nejen rokem seznámení snově zakládanou 

českobudějovickou ČSL, ale i rokem prvních literárních pokusů. Verši v němčině 

vyjadřoval v básni Oktober svůj vnitřní smutek z rozpadu podunajské monarchie a 

vyjadřoval rozčarování nad vznikem ČSR.33 Literárním nadáním se Plojhar 

vyznačoval i v budoucnu. 

Na přání matky, která zřejmě viděla v dráze kněze životní jistotu, studoval 

Josef Plojhar vletech 1921-1925 biskupský seminář v Českých Budějovicích. 

Veden byl jako německý bohoslovec. V kněžské matrice tak bylo v rubrice 

„Idioma" uvedeno „germ." Pohlíželi na něj snad později v koncentračních táborech 

nacisté jako na kněze německé národnosti? Mezi budoucím arcibiskupem Josefem 

Tamtéž. 
32 Encyklopedie Českých Budějovic. České Budějovice 1998, s. 368. 
33 Hauptkatalog der V. Klasse vom Schuljahre 1917/18. 

In: Budweiser Zeitung, 1919, C. 80, s. 3; dostupné na http://platon.cbvk/kniha/data/w ploih.php 

Oktober 
Herbstend ist die Landschaft. Regenmüde 
Ruht der Himmel. An den Baumesriesen 
Zittern leis die falben, braunen Blätter. 
Nebelschleier huschen auf den Wiesen. 

An den Bächen, an den grauen Wassern 
Steh'n die Weiden wie gebückte Greise ... 
In den hohen, finstern Pappelkronen 
Singt der Herbstwind seine müde Weise. 

Říjen 

Kraj je podzim sám a deště plné 
hasne nebe. V mocných korunách 
chví se tiše plavohnědé listí. 
Z luk šlojíře mlh jdou ve vlnách. 

Na potocích, při šedivé vodě 
vrby jako stařeny se sklání. 
Topolovou alejí zní znavený 
nápěv jeseně do usínání. 
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Beranem a P. Josefem Plojharem - oběma později internovanými v koncentračním 

táboře Dachau - tam došlo k neshodám, snad sporu, a právě na základě toho napsal 

arcibiskup Beran v dopise z 27. srpna 1948 ministru vnitra: „Josef Plojhar byl na 

kněze vysvěcen jako příslušník německé národnosti, a to je zjištěná pravda /.../ 

vystudoval jako německý bohoslovec, byl v semináři předsedou spolku německých 

bohoslovců, a to velmi radikálním předsedou, to je zjištěné.1,34 Právě v tomto sporu 

musíme hledat stopy poválečné nevraživosti obou osob. 

Plojhar navštěvoval kroužek Deutsche Htittel - spolek německých 

bohoslovců. Jeho působení ve spolku nemáme jednoznačně pramenně doložitelné a 

je popisováno různě. Od prostého členství, až po údajné radikální počínání. 

Anonymní vzpomínka35 uvádí, že Plojhar měl být ještě roku 1921 vůdcem už 

zmiňované německé katolické organizace36 a členové z Budějovic, Krumlova a 

Prachatic tvrdili, že z úst Plojhara se ozývala velmi nacionální hesla. Toto tvrzení 

by odpovídalo jednomu z charakteristických rysů Plojharovy osoby: když se pro 

něco nadchl, dělal to s plným nasazením. Ani na počátku bohosloveckých studií 

nebylo o jeho národnostním směřování definitivně rozhodnuto. 

5. července 1925 jej budějovický biskup Šimon Bárta vysvětil na kněze. 

Hned v srpnu byl jmenován kaplanem v Písku. Ale protože už na vysokoškolských 

studiích si Plojharovi nadřízení všimli jeho odhodlaného nadšení pro věc i jeho 

organizačních schopností - tak jej brzy povolali zpět do Českých Budějovic. V této 

době se zřejmě začal odvíjet paralelní Plojharův život. Zvítězil vněm příklon 

k česky hovořícím obyvatelům Českých Budějovic. Působil ve strukturách lidové 

strany a vedle toho plnil úkoly zadané církevními hodnostáři. Byl ambiciózní a 

snažil se pracovat s plným nasazením. Měl dar vycházet s lidmi a v skrytu zřejmě 

pomýšlel na kariémí postup - ať už politický nebo církevní. V listopadu 1926 byl 

jmenován prefektem ve studentském semináři při Jirsíkově gymnásiu v Českých 

Budějovicích. Až do roku 1939 působil jako kaplan při katedrále svatého Mikuláše 

v rodných Budějovicích.37 Redigoval česky psaný Farní věstník pro České 

Budějovice a okolí - který se stal Jeho dítětem". Ve Věstníku se objevovaly i 

Plojharovy články. Psal je ve znamení pokory, míru a společné práce pro blaho 

" NA, fond ÚV KSČ 100/24, a. j. 865, sv. 48, folio 41-42. 

Uveřejněno v mnichovském listu Volksbote roku 1965, knižně v publikaci Budweis, 1979, s. 513. 
Odbočky sdružení Schaffelstein. 
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společnosti. Ve svých článcích se zaměřoval na mladé čtenáře, ale oblíben byl i 

dospělými. 

Už v téhle době nelze pominout kladný vztah P. Josefa Plojhara k alkoholu. 

Svědectví pamětníků zahrnuje i tuto příhodu: „ Ovšem byly i takové epizody např. P 

Plojhar nepřišel (na hodinu náboženství na gymnáziu, pozn.RE). Když to trvalo 10 

minut a ve třídě byl kravál, tak povětšinou pan ředitel Trčka mě, protože jsem seděl 

v první lavici na kraji, vyzval, abych pro pana profesora došel, že určitě bude na 

svačině ve vinárně „U sprostýho Franty" na náměstí. Tam skutečně P. Plojhar 

chodívával. Stalo se pak dobrým zvykem, že jsem strčil hlavu do dveří v té hospodě 

a P. Plojhar se klepnul do čela a řekl: „ Už jdu, už jdu. " A hned věděl, o co jde a 

hned přišel. Jedno však chci uvést. Nikdy na něm nebylo poznat, kolik vypil! Nikdo 

z nás jsme ho neviděli kymácet se v alkoholovém opojení. "3 Najdou se ovšem i 

protitvrzení, která se snaží mírnit historky o Plojharovi a přemíře alkoholu.39 

Po maturitě roku 1921 se Josef Plojhar stal jednatelem místní organizace. 

V roce 1925 po vysvěcení na kněze byl zvolen předsedou místní organizace CSL i 

předsedou školské a kulturní komise městského zastupitelstva Českých Budějovic. 

Odtud se datuje i jeho příklon k problematice zdravotnictví. Po návratu z Písku roku 

1927, kdy byl ustanoven českobudějovickým kaplanem, byl členem výboru za ČSL. 

Roku 1930 se stal díky volbám členem českobudějovického zastupitelstva. O 5 let 

později na kandidátce ČSL postoupil volbou na okresní úroveň - a zároveň se stal 

referentem pro okresní nemocnici v Budějovicích. „Na půdu jihočeské samosprávy 

vstoupil P. Josef Plojhar poprvé v roce 1936. Ve všeobecných volbách byl zvolen 

členem českobudějovického okresního zastupitelstva. Zastupitelstvem byl pak vyslán 

do správního výboru Všeobecné nemocnice a jednomyslnou volbou byl pověřen 

významnou funkcí referenta nemocnice /.../za jeho správy byl vybudován pavilon 

chirurgický, porodnický, infekční, prosektura a veškeré hospodářské budovy. " Josef 

Plojhar - zde líčen slovy Dr. A. Neumanna40 - se dobře zapsal do povědomí 

37 V této funkci postupuje: od 1928 je jmenován čtvrtým kaplanem, od 1929 třetím a od 1. 1. 1938 
prvním kaplanem. 

8 Rozhovor Jaroslava Mikeše s Milošem Doležalem - rozhlasovým redaktorem - pro rozhlasový 
pořad Čro3-Vltava z dokumentárního cyklu Proroci a služebníci, 1999. Srov. Šotola, Antonín: P. 
Josef Plojhar..., s. 17. 
39 Viz historik Eduard Burget v rozhlasovém pořadu ČRo6 Portréty. Jeden z dílů se v srpnu 2006 
věnoval také Josefu Plojharovi. Dostupné ve formátu mp3 na www.rozhlas.cz/cro6. 
40 S lidem za mír - za socialismus, Vyšehrad 1952, s. 14-15. Neumann (1901-1977) byl mimo jiné 
starosta Českých Budějovic 1937-1939, členem Československé národně socialistické strany, 
vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. 
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Jihočechů, ale tato jeho část života skončila rokem 1938. Válečná léta politickou 

kariéru přerušila. Počínal si politicky obratně, ale ve všech předválečných letech 

nevybočil z mantinelů řadového člena ČSL. 

Vedle Plojhara-politika stále existoval Plojhar-kněz a Plojhar-literát. Když 

se totiž Plojhar zúčastnil světového eucharistického kongresu v severoafrickém 

Kartágu v roce 1930. Sepsal zprávu o této události. Německy psanou vlastním 

nákladem vydanou knížečku věnoval svým rodičům. Na exempláři knihy, který se 

dodnes dochoval, se skví ručně psané věnování: Meinen Eltern in Dankbarkeit 

gewidmet.41 Knížka obsahuje i úryvek z návštěvy Benátek: „Večer 16. května... 

jsme byli v Benátkách. Za jedné plavby gondolou jsme viděli při mostě, pod nímž 

jsme měli proplout, krásnou statui svatého Jana z Nepomuku, jehož svátek uctívá 

církev právě toho dne. S bolestným zármutkem jsme vzpomněli při pohledu na tu 

sochu tolika svatojánských plastik a obrazů u nás doma, které zničil popřevratový 

vandalismus." 

Česko-německé soužití mělo na jihu Čech dohru i pro Plojhara. Na 

bohosloveckých studiích se setkal s kanovníkem Neubauerem, který stranil 

německým studentům a byl znám vyvoláváním vášní mezi českými a německými 

studenty. Plojhar se stal Neubauerovým oblíbeným žákem. Jeho profesor se mu 

zřejmě snažil i trochu „umetat" cestičky. Po jasném příklonu Plojhara k české 

národnostní skupině se rázem oba dostali na zcela odlišné póly. 1. března 1939 se 

stál Plojhar administrátorem42 farnosti v Rudolfově - malé vsi poblíž Budějovic. 

Důvod byl zřejmě nasnadě. Svou politickou agitací a protiválečnými kázáními i 

pořádáním veřejných náboženských procesí by se mohl příliš demonstrativně 

vystavovat politické persekuci. Došlo k historicky nejednoznačné doloženému 

střetu či neshodě mezi Plojharem a Neubauerem, který se začátkem roku 1939 

nerozpakoval vyvěsit z okna svého domu nacistickou vlajku - za což byl i 

církevními nadřízenými pokárán. Josef Plojhar jej zřejmě osobně vyloučil 

z několika účastí na mších, případně jej jinou formou zesměšnil na veřejnosti. 

Líčení této události se různí. Přeložení do Rudolfova tedy může být interpretováno i 

jako msta. Neubauer se za Protektorátu stal všeřídícím nacistickým „nohsledem" 

v církevních řadách. Plojharova charakteristika vyjít s každým člověkem se 

41 Dostupné na http://platon.cbvk.cz/kniha/priloha/ploih.php (cit. 12. 3. 2007). 
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projevila i v Rudolfově. Obec byla česko-německá. Plojhar pořádal české i 

německé mše, které byly pro svůj obsah hojně navštěvované i farníky z okolí. Stal 

se oblíbeným. Neodpustil si protiválečně laděná kázání i pořádání zakázaných 

náboženských procesí. 1. září 1939 byl zatčen a internován v koncentračním táboře. 

Šlo o historiky později pojmenovanou tzv. „Protektorátní akci"43 (preventivní akce 

„Aktion Albrecht I"). Při napadaní Polska Německem byly předem vypracovány 

seznamy 2000 osob, které mohly veřejně poukazovat na zářijové události a 

vzbuzovat negativní nálady. Proto byly preventivně pozatýkány. Tak se dostal do 

koncentračního tábora např. Josef Čapek. Josef Plojhar se dostal do koncentračního 

tábora Buchenwald44 na blok 43. Kněží zde nosili na ramenou na vzdálenost až 1 

km zedníkům písek, vápno a kámen z kamenolomu. Na jaře 1942 byl přidělen pro 

práci na zahradě. 23. května 1942 byla kněžská sekce zrušena a část kněží převezli 

nacisté do Dachau, mezi nimi byl i Plojhar.45 

V Dachau byla většina kněží umístěna na bloku 28 a 30, což byly sekce pro 

neněmecké kněze. Ale čtyři kněží - mezi nimi P. Plojhar - byli umístěni na bloku 

26. To byl německý blok, ale Plojhar měl v materiálech uvedenou českou 

národnost. Zřejmě tam byl umístěn pro své jazykové znalosti a onu snahu vyjít s 

každým. Mohla mu pomoci přečkat nejednu nelehkou chvíli, ale při letmém 

pohledu jiných vězňů mohla vzbuzovat dojem „podlézání". Právě to, že byl umístěn 

s německými kněžími, vzbudilo nevoli Josefa Berana, který měl i později Plojhara 

za kolaboranta. Tato vzájemná nevraživost se projevila hlavně v poúnorových 

událostech. Ale nakolik měla hluboké kořeny - a z jakých pramenila zdrojů - není 

dodnes plně jasné. Stejně jako v případě „střetu" Plojhar vs. Neubauer, se i Plojhar 

a Beran mohli dostat ve vleku událostí do protichůdných pozic, které jen vybičovaly 

možné antipatie. Většina pamětníků vyvrací myšlenku kolaborantství. Dokonce i 

Beranovi připomínali, že němečtí kněží v koncentračních táborech byli odpůrci 

nacismu a mluvit o kolaborantství je hloupost. Arcibiskup Beran v roce 1948 

napsal: „ V Buchenwaldu byl Josef Plojhar Blockáltester. Kdo byli v koncentračním 

táboře, vědí, kdo se mohl stát vedoucím bloku v té době a jaké byly jeho výhody. 

V Dachau přišel (Plojhar, pozn. RE) hned na blok německých kněží (26), na němž 

Administrátorem ex currendo, tedy vyslaný na pomoc místní farnosti. K působení P. Josefa 
lojnara v Rudolfově svědectví např. Ing. Oldřicha Pecháčka, dostupné na 

yww.svohoda cat .cz/caso r ;g /n f f r , ,0„H h t m ( c i t 1 8 6 2 0 0 3 ) 

44 V l a „ d l s l a v : Koncentrační tábory třetí říše Dachau a Mauthausen, Praha 1986, s. 18. 
Dle záznamů přijel 7. 9. 1939. 
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požíval výhod Vatikánem vymožených, zatímco ostatní čeští kolegové trpěli na 

blocích jiných. Na blok 26 se dostali s kněžími ostatních národností, když už výhody 

byly odstraněny. To je zjištěné, to je pravda. Josef Plojhar v táborech 

koncentračních netrpěl, a jak se choval, mohli by dosvědčit ti, kdož s ním přišli do 

styku. "46 

Zajímavou událost popisuje ve své práci Šotola. Plojhar dle pamětníků 

vymohl v roce 1944 pořádání vánoční mše pro české kněží. Což byla v historii 

tábora ojedinělá událost. Mši řídil Plojhar, Beran byl jen prostým účastníkem. 

Josef Plojhar v koncentračním táboře „nezahálel". Navazoval přátelství 

s ostatními vězni, čehož využil po válce. Především se učil cizí jazyky. Došel totiž 

k tomu, že čas v táboře musí plodně využít. Se svojí zarputilostí se do toho pustil. 

Kromě toho nacisté vězně využívali k překladům odborných textů. S pomocí 

slovníků i on převáděl cizí texty do němčiny. Po válce byl schopen tlumočit 

rozhovory jednotlivých účastníků „mírových konferencí", přičemž sám při osobních 

debatách plynně přecházel z jednoho jazyka do druhého. 

29. dubna 1945 byl koncentrační tábor osvobozen. Vězni z každého národa 

se zorganizovali a Češi vytvořili místní národní výbor. Dvoumetrový Plojhar byl dle 

dobové fotografie na kost vyhublým 45 kg čahounem, ale plný energie a elánu.№ 

zapojil do organizování táborového dění. Byl zvolen členem výboru a na 1. máje 

řečnil ke shromážděným vězňům. Jeho řeč druhý den vyšla v táborových novinách, 

lze-li tak nazvat jednoduše málem na koleně vydávaný list. Právě ve své 

prvomájové řeči předznamenal svůj osobní poválečný politický program a vize, 

které se do jeho pozdější činnosti budou promítat. Nechrne opět na chvíli zaznít 

Plojharova slova: „Nastává nová éra. Kdyby někdo v budoucnosti chtěl tříštit naši 

národní jednotu, pak my, kteří jsme prošli utrpením dachovského pekla, musíme se 

postavit proti tomu. My, kteří vycházíme z koncentračních táborů, musíme být 

apoštoly národní jednoty. Vystoupíme vždy a všude proti každému, kdo by chtěl 

národ jakýmkoli způsobem rozbíjet. Hlásíme se k práci při budování nové šťastné 

demokratické republiky Československé. Hlásíme se k práci na výstavbě nového a 

lepšího světa ve smyslu našeho velkého spojence a vítěze této války - Sovětského 

svazu." Promluvil o sociálně spravedlivé republice, o poučení z toho, že 

v koncentračním táboře byli všichni n a j e d n é lodi , n e z á l e ž e l o n a barvč p le t i , 

45 

46 
Hoffmann, Bedřich: A kdo vás zabije, Přerov 1946, s. 245. Srovnej Šotola..., s. 21. 

t o n d u v KSC 100/24, a. j. 865 , sv. 48, folio 41-42. 
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vyznání, politickém zařazení. Právě o tuhle jednotu by, podle Plojhara, měli lidé 

v národě usilovat i po válce. "Tuto myšlenku sjednocení národa musíme přenést i do 

vlasti, neboť jsou tři věci, které nás především spojují: společné utrpení národa v 

posledních šesti letech, naše znovunabytá samostatnost a konečně opravdové 

bratrství, které se už nikdy nedá rozvracet malichernostmi /.../Jen ten národ se v 

budoucnosti udrží a bude vzkvétat, který zachová svou jednotu a nebude tříštit své 

síly v malicherných bojích. Máme sice přátele, ale především musíme spoléhat sami 

na sebe." A tak do několika krátkých vět shrnul svůj politický program, kterým se 

po válce snažil řídit, a vlastně i pozdější ministerská pozice měla ukázat, co z těchto 

myšlenek je ochoten splnit - a co mu okolí dovolí splnit. „ To vše nás zavazuje k 

spolupráci na vybudování nové, svobodné, demokratické a sociálně spravedlivé 

republiky, ve které by lid rozhodoval jako celek. Chceme republiku sociálně 

spravedlivou, chceme, aby existence každé rodiny byla sociálně zabezpečena, aby 

se každý mohl účastnit kulturního života, aby měl zajištěno právo na práci, na 

vzdělání a na ochranu zdraví. Zájmy jedinců nesmějí už nikdy převyšovat zájmy 

celku, zájmy národa a prospěch lidu. " 47 

V Dachau potkal nejen Berana, ale i spolustraníka z ČSL Dionýsa 

Polanského a kněze Josefa Beneše48 Později tato setkání reflektuje Plojhar v 

příspěvku do sborníku k Benešovu životnímu jubileu. Už při tom ale používá 

poúnorový politický slovník, navíc umocněný zážitkem Pražského jara. „Již 

v koncentračním táboře Dachau jsme (s J. Benešem, pozn. RE) častěji hovořili o 

tom, že po porážce fašismu a zrodu nového svobodného Československa se i 

katolické duchovenstvo bude podílet na novém pokrokovém životě a práci českého a 

slovenského lidu. Po šťastném návratu do svobodné vlasti kladli jsme první základy 

hnutí katolického duchovenstva /.../ na ustavujícím sjezdu našeho hnutí na 

Velehradě jsme jasně a jednoznačně prohlásili, že jsme a zůstáváme věrnými 
kněžími katolické církve, ale současně i věrnými syny svého lidu, z něhož jsme 
vyšli... "49 

Plojhar se jako nemnozí v koncentračních táborech dočkal konce války a 

osvobození. Rozhodně nepromarnil léta věznění. Víc než jiní se přitom jistě 

47 Společná ces ta - jeden cíl, Praha 1963, s. 47-48. 

živBotníosudya n S k ý SC P ° Z d ě j Í S P 1 ° j h a r e m a n § a ž o v a l i v M H K D - Vrchní tři měli naprosto rozdílné 

5 r a d o s t n o u o c h o t o u z a mír. Jubilant a MHKD, In: Cokoli jste učinili... Sborník 
prispevKU k sedmdesátinám vyšehradského probošta dr. Josefa Beneše, Praha 1974, s. 77-78. 
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zamýšlel, jak bude republika a svět vypadat po válce. Z těchto úvah zřejmě vzešlo 

odhodlání plně se zapojit do politického života. Jeho poválečné osudy se měly 

ubírat po jiných cestách než možná sám zamýšlel. 

Cílem kapitoly bylo především přiblížit rodinné prostředí, ze kterého P. 

Josef Plojhar vyšel. Při zpracování jsem se opíral především o bakalářskou práci 

Antonína Šotoly, který se snažil z dostupných dokumentů a rozhovorů s posledními 

žijícími pamětníky zrekonstruovat život Josefa Plojhara do roku 1946. Jeho pečlivě 

zpracovaná a podnětná práce se snaží o zachycení klíčových okamžiků v životě 

Plojharově. Především pro mne byla neocenitelná v pasážích popisujících 

Plojharovo věznění v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. Člověk z 

nich totiž lépe pronikl do pozdějšího sporu Beran vs. Plojhar, který se odvíjel v 

rovině politické, církevní i osobní. Leckdy svérázné příhody z Plojharova života se 

vztahují už k jeho mládí. Lze si tak udělat představu, jak asi vnímali současníci 

Josefa Plojhara. Jakými on sám oplýval charakterovými vlastnostmi. Mnohé 

okamžiky jeho života máme podloženy jen ojedinělými svědectvími, která občas 

nejdou podložit jiným pramenem, nebo se taková „svědectví" pohybují v rovině 

dohadů. Šotolova práce je - snad protože vznila na teologické akademické půdě -

nakonec uzavřena jakýmsi neutrálním resumé, které obrušuje hrany všem 

extrémům, které se u Plojhara vynořují. K tomuto Šotolovu neutrálnímu postoji 

dochází po položení na jednu stranu kladů (umí vycházet s lidmi, zarputilost pro 

věc, oblíbenost u lidí - umocněná osobním kontaktem, jazykové a literární 

nadání,...), na druhou záporů (chování neslučující se s pozicí kněze, alkohol, snaha 

nedělat si nepřátele, nevraživost na toho, kdo proti němu vystoupí. Tato nevraživost 

měla velmi dlouhé trvání. K tomu se družily ambice, snaha něčeho dosáhnout -

především na politickém poli,...). S poukazem na složitost doby je stejně tak 

Plojharova činnost reflektována s jistou „opatrností" i v článcích mapujících dějiny 

lidové strany, respektive snaha o hlubší postihnutí je teprve na začátku.50 Řada 

otázek vyvstává na pozadí každého nového faktu. 

3. Regionální a celostátní politik 

50 Viz práce PhDr. Bohumila Lukeše. 
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Návrat z koncentračního tábora - Regionálním politikem - V Prozatímním a 

Ústavodárném národním shromáždění- Causa Helena Koželuhová - Vztah ke KSČ 

- „Ponorkou" a tajným členem KSČ s legitimací v trezoru (?) - Co předcházelo 

Únoru 48? - Pozice lidovců, stranická „ křídla " - Josef Plojhar a Alois Petr 

1/ Politický život v okleštěné demokracii 

Čtenáři satirického časopisu si mohli přečíst rýmovačku, která jednoduše 

vystihovala politickou situaci: 

Vlasti slouží, brky tuží, 

To se jim to koželuži. 

„Jaké strachy? Nač se báti? 

Jsme přec také demokrati!" 

A když páni Chudobové, Strakoši a Tigridi 

Někdy něco pobřídí 

„Jaké strachy? Nač se báti? 

Jsme přec také demokrati! Ducháček to zařídí."51 

Poválečná situace postavila ČSL do úplně jiné pozice, než tomu bylo před 

válkou. Mnichov se stal tragickým okamžikem i pro politickou scénu/ 18. října 

1938 na schůzi zemského výkonného výboru ČSL v Čechách zaznělo: „Veřejnost 

očekává, že bude změněn stranický systém ve státě. Tomuto požadavku se i čs. 

strana lidová přizpůsobí a jistě nezklame své voliče v příštím uspořádání 

politického stranictví v republice. Všechny strany se musí zreorganizovat a sloužit 

v první řadě státu a jeho lidu."52 Strany přispěchaly s představami, jak by dle nich 

měla vypadat nová národní jednota. Nápadů a plánů bylo několik. Lidovci mysleli, 

že vzniknou tři politické strany, které vyplní politické spektrum, aby vznikla strana 

levice, středu a pravice. Snahou lidovců bylo samozřejmě stát se onou středovou 

51 V satirickém časopise Dikobraz (16. 1. 1946, s. 2) se ne náhodou objevila v lednu 1946 báseň 
s názvem Intermezzo. Nejen z této básné lze vyvozovat, že Dikobraz byl blízký komunistické straně. 
52 NA Praha, fond 100/36, sv. 331-333. Zpráva prezidia zemského úřadu v Praze č. j. 29 877, 21. 
října 1938. Dostupné též vPehr, Michal: Československá strana lidová 1945-1946, s. 138, In: 
Harna, Josef (edd.): Moderní dějiny 10, Praha 2002. 
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stranou. Je zajímavé, že podobně budou smýšlet i v rámci poválečné Národní 

fronty. Opět se jejich představy rozejdou se skutečností. 

Koncem roku 1938 vznikly jen dvě strany. Strana národní jednoty sdružila 

dosavadní pravicové politické strany, Národní strana pod sebe zahrnula levicové 

strany (bez zakázaných komunistů) a stala se státotvornou opozicí. V nejednotné 

lidové straně došlo k rozporům, jak se má samotná ČSL zachovat. Jako namnoze 

později, hlavní dělící čára byla mezi českým a moravským křídlem strany. Česká 

část by raději celou stranu rozpustila, případně sloučila s agrárníky, moravská část 

byla absolutně proti slučování. Předseda msgre Šrámek si pohrával s myšlenkou 

spolupráce se socialistickými stranami - sociální demokracií a národními socialisty, 

ale brzy byl postaven před hotovou věc. V deklaraci ze 17. listopadu 1938 mimo 

jiné i zástupci české části ČSL veřejně - za zády msgre Šrámka - informovali o 

rozpuštění českého křídla strany a jejím začlenění do Strany národní jednoty. 

Zbytku strany nezbylo, než českou odnož následovat. Pro msgre Šrámka to bylo 

ovšem poučení do budoucna. Většina členů teď už bývalé strany se po březnové 

okupaci stáhla z politického života, někteří působili v domácím i zahraničním 

odboji. Josef Plojhar se dostal do koncentračního tábora, což později reflektoval 

v rozhovoru pro Jihočeskou pravdu: „Do koncentračního tábora jsem se dostal brzy 

po příchodu nacistů. Z Českých Budějovic jsem musel zmizet ihned, když přišli. Ale 

už mě měli zřejmě zapsaného. Jako kaplan v blízkém Rudolfově jsem si potrpěl na 

tzv. májovky. Na jednu z nich, kde právě na závěr zpívali herci Jihočeského divadla 

kde domov můj, se přišel (sic) z Budějovic podívat celý autokar gestapáků. Ti mne 

hned druhého dne předvolali. Jel jsem tam autíčkem - měl jsem takovou malou 

pikolku, jak se tehdy říkalo. Vyslýchali mě, říkali, že na faře je centrum odporu, že 

mám rezervované místo vDachau, byli zkrátka „milí". Ale nakonec mne pustili. 

Definitivně si však pro mne přišli 1. září 1939 v půl páté ráno. Ani umýt mne 

nechtěli nechat. Dva němečtí vojáci s puškami na ramenou mne pak v Českých 

Budějovicích eskortovali do nějakých garáží. Otevřeli jejich železná vrata, vrazili 

mne dovnitř a zase je zabouchli. Když jsem se mohl ve tmě trochu orientovat, zjistil 

jsem, že tam už někdo je. Byl to - dnes už zemřelý - komunista Jan Greiner. Řekl 

mně: „ Člověče, já myslel, že je to moje poprava. Otevřou se vrata a já vidím dva 

s flintami a mezi nimi kněz!" /.../ V Linci byl soud a po něm jsem strávil šest let 
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v koncentráku. Tři roky v Buchenwaldu a tři v Dachau." Na doplnění je třeba říci, 

že rozhovor s Plojharem byl veden v roce 1970.53 

Osud předsedy msgre Šrámka byl po březnovém záboru také pohnutý. Spolu 

se svým sekretářem P. Františkem Hálou54 prchli v červenci 1939 vbrzdařské 

budce nákladního vlaku do Polska.55 Dramatický odchod se uskutečnil na jaře roku 

1948. Pro srovnání je ovšem zajímavé, že zatímco P. Josef Plojhar byl od březnové 

okupace v roce 1939 v hledáčku nacistů, msgre Šrámek zůstal v Protektorátu do 

července, a až poté utekl. Cesta oněch dvou nakonec skončila ve Velké Británii, kde 

msgre Šrámek působil ve válečných letech jako předseda exilové československé 

vlády. Nemálo se tím podepsal na tom, že - na rozdíl od agrární strany - se mohla 

ČSL po válce stát členem Národní fronty.56 

V osvobozeném Československu měli lidovci největší problém s obnovením 

všech svých organizací. Veškeré síly soustředili na řešení tohoto problému. Není 

úplně jasné, který den se P. Josef Plojhar vrátil z koncentračního tábora Dachau 

zpět do rodných Budějovic. Po návratu našel uprázdněný českobudějovický 

biskupský stolec a celou diecézi v poválečném zmatku. I když byl stále oficiálně 

veden jako kněz v Rudolfově a kaplan v Budějovicích, začal se plně věnovat 

politice. Navázal na předválečnou činnost a působil ve službách ČSL v jihočeském 

regionu. I on se snažil znovu obnovovat předválečné lidovecké pozice. Získával 

nové sympatizanty pro lidoveckou politiku. Před veřejností se ČSL prezentovala 

jako % ze stran, „které nyní tvoří mocné pilíře státu".57 ČSL se stala jedinou 

nesocialistickou stranou Národní fronty, což pro ni mělo jisté klady i zápory. Na 

rozdíl od svých národněfrontových konkurentů ve svých řadách přivítala i členy po 

válce neobnovených pravicových stran. Říci, že přivítala, je trochu nadnesené, 

protože velká část členstva se na tyto novolidovce dívala nevraživě. Opět došlo 

k polarizování názorů uvnitř strany. Kromě toho musela ČSL reflektovat i celostátní 

politiku. Tyto vnitrostranické třenice se jen okleštěně dostávaly mezi veřejnost. Ze 

všech stranických dokumentů čišela dobová stafáž o nutnosti pracovat na šťastných 
zítřcích. 

53 Diferenciaci a čistotu ve všech složkách Národní fronty. Dr. h. c. Josef Plojhar rehabilitován. 
Jihočeská pravda, 23. 7.1970. 
54 (1893-1952). . 
55 Archiv KDU-ČSL, pozůstalost Antonína Blabolila; tam o útěku Šrámka. Moderní 
56 Blíže viz Pehr, Michal: československá strana lidová 1945-1946, In: Harna, Josef (edd.). Moderní 
dějiny 10, Praha 2002. 
57 Lidová demokracie, 10. 6. 1945, s. 1. 
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Jakkoliv navenek strana lidová deklarovala demokratické postupy a snahu 

být demokratickou silou v demokratickým státě, lze-li tak nazvat Československo 

let 1945-1948, skutečnost byla mnohem složitější. Ilustrujícím příkladem je případ 

vyloučení Heleny Koželuhové. Poslankyně svými názory a články přinejmenším 

znepokojovala členy KSČ. Souvislost s Plojharem je nasnadě. Později si i 

informátoři skládající posudky na P. Josefa Plojhara pochvalovali, že se 

vehementně v lidové straně snažil o vyloučení Koželuhové. Poslanec Alois Petr byl 

naopak proti vyloučení. Právě mechanismy, jakými došlo k vyloučení Heleny 

Koželuhové vypovídaly o nedemokratickcýh praktikách uvnitř ČSL. 

Helena Koželuhová, žena dalšího lidovce Adolfa Procházky a neteř 

spisovatele Karla Čapka, byla do června 1945 prakticky veřejnosti neznámou 

osobou. Ovšem od chvíle, kdy začala publikovat v Lidové demokracii své články, 

získala si širokou oblibu. V tisku např. přirovnávala poválečný život v osvobozené 

vlasti k temným dnům za nacistické okupace. Dovolila si kritizovat postupy 

znárodňování. Nebála se ani polemik s předsedou ÚRO Antonínem Zápotockým. 

Dokonce kritizovala chování sovětských vojáků v Československu. Její články 

pročišťovaly politickou atmosféru a dodávaly odhodlání doposud váhavých hlasům. 

Nezastírala svůj liberální postoj. Díky tlaku svých příznivců byla ve volbách roku 

1946 zařazena na pražskou kandidátku ČSL. Snad právě proto získali v Praze 

lidovci přes sto tisíc hlasů - oproti posledním předválečným volbám, kdy to bylo 

necelých třicet tisíc hlasů. Bylo ale jasné, že její popularita přeroste brzy rodné 

straně přes hlavu. To, že Plojhar, byť jen z pozice poslanecké funkce, se později 

postavil proti Koželuhové, možná nepramenilo jen z jejího liberalismu, který byl 

Plojharovi cizí. Koželuhová se totiž stala halasnou kritičkou politicky činných 

kněží. Přála si jejich brzský odchod z politické scény. Nepozorná Koželuhová se 

poté, co ji v domě navštívili jí neznámí straničtí funkcionáři Jaroslav Špunda z 

Ostravy a Jaroslav Mikuda z Nového Jičína, před nimi nezdržela komentářů k 

politickému dění. Především si neodpustila kritiku předsedy msgre Šrámka a jeho 

čast^W nepřítomnosti na schůzích vlády. Navrhovala svolání sjezdu, který by 

vyhradil Šrámkovi jen čestné předsednictví a změnil by program ČSL. Její dva 

návštěvníci urychleně informovali Hálu a podepsali obvinění, kde stvrzovali, že 

Helena Koželuhová plánuje spiknutí proti vedení strany. Šrámek poté dostal 

zmíněný dokument i s návrhem na zbavení Koželuhové poslaneckého mandátu a 

členství ve straně. Jednalo se neobyčejně rychle. 8. června 1946 se sešel výkonný 

26 



P. Josef Plo jhar a jeho politické působení v letech 1945-1981 

výbor strany, který - poté co poslal mimo jednací místnost Adolfa Procházku -

zbavil, až na čestné výjimky hlasující proti, Helenu Koželuhovou členství ve straně. 

Generální tajemník strany odeslal ministrovi vnitra revers, který Koželuhová 

podepsala před volbami. Nic nebránilo, aby byla zbavena křesla v Národním 

shromáždění. Prozřetelní lidé věděli, že takové radikální řešení destabilizuje stranu i 

politickou scénu. Jak se dalo čekat, strhla se lavina protestů - nejen z členské 

základny. Paradoxní je, že Koželuhová nedostala možnost, jakkoliv na obvinění, 

proti ní vznesené, reagovat. Helena Koželuhová se stala symbolem 

antikomunistického boje a posílila tak vlastně odhodlání nekomunistů ke 

konfrontaci s komunisty. Právě prodemokraticky smýšlející lidé se báli, že v pozadí 

vyloučení Koželuhové snad působil komunistický tlak. Nepopulární lidovec Hála 

byl podezříván z toho, že se domluvil s komunisty a dezinformoval Šrámka. Hála 

měl nálepku levicově smýšlejícího lidovce. Zastínil jiné členy tohoto názorového 

křídla - jako Aloise Petra nebo Josefa Plojhara, kteří by na takové označení měli 

vlastně větší nárok než Hála.58 

2/ Plojhar a jiní prokomunističtí lidovci - etapa do podzimu roku 1947 

Na regionální a později na celostátní politické úrovni se Plojhar 

přinejmenším do podzimu roku 1947 choval loajálně vůči stávajícímu vedení lidové 

strany i samotnému msgre Šrámkovi. Nebylo žádným tajemstvím, že P. Plojhar měl 

spíš blíž k levicově smýšlejícím členům lidové strany. Netajil se tím, ale zároveň 

dovedl být mezi svými straníky i kritickým glosátorem komunistické politiky.59 

Rozhodně až do podzimu roku 1947 nedával najevo, že je jakkoli svázán 

s komunistickou stranou. Na parlamentní půdě býval přesvědčován komunistickými 

poslanci, aby podpořil jimi navrhovaný zákon apod. Slíbil—li podporu, svému slovu 

dostál. V některých historických publikacích a rozhlasových pořadech je P. Josef 

Plojhar uváděn jako ponorka, „vtyčka", tajný člen KSČ. U Zdeňka Fierlingera a 

jiných členů nekomunistických, ale socialistických stran, je tento názor oprávněný. 

58 Srov. Renner, Jan: Československá strana lidová 1945-1948, Brno 1999, s. 37-42. 
59 Dnes již zesnulý Miloš Slabák z Konfederace politických vězňů uvádí kuriózní, jinde 
nezaznamenanou informaci, že od roku 1945 shromažďoval útvar na ÚV KSČ prohřešky známých 
politiků. ,|Inámé byly tři případy": Lidovecký poslanec a kněz, pozdější kolaborant J. Plojhar měl 
pohlavní styk s nezletilými dívkami, socialistický ministr Neumann při přejímání starostenského 
úřadu v Českých Budějovicích za Protektorátu zdravil zdviženou pravicí, jiný socialistický ministr 
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Našli se dokonce i ojedinělí členové lidové strany, jako Rostislav Petera, kteří 

usilovali o členství v KSČ. V případě osoby Josefa Plojhara jsem nenašel 

pramenný doklad, který by k takovému tvrzení vybízel. 

Do jisté míry byla poválečná politická kariéra P. Plojhara strmá. Vyplývala 

z jeho ctižádosti a snahy realizovat se na politickém poli. Proto hned po návratu ze 

všech sil pracoval v Místním národním výboru v Českých Budějovicích. Výbor se 

poprvé sešel na 1. ustavující schůzi 22. května 1945. Plojhar tehdy ještě nebyl 

přítomen, i když se stal členem za ČSL.60 

Na další schůzi už Plojhara srdečně přivítali. Zvolili jej 1. místopředsedou 

NV. Nahradil tak odstupujícího Antonína Juráska. Hned na další schůzi se 

projednávala výplata požitků zaměstnanců NV, kteří byli uvězněni 

v koncentračních táborech a vrátili se. P. Josef Plojhar navrhoval, aby se finanční 

prostředky těmto lidem vypláceli ještě za měsíc květen. Na červnové schůzi, 

mimořádné a slavnostní, udělilo město čestné občanství Edvardu Benešovi a 

maršálu Stalinovi. 

Kromě místopředsednictví se Plojhar stal předsedou Místní rolnické komise, 

která přidělovala konfiskovaný majetek žadatelům. Dostal pod patronát také péči o 

městskou chudinu, chudobinec - a vůbec zdravotní a sociální oblast. Oblasti jemu i 

jeho názorům blízké - ve kterých nakonec působil i na celostátní úrovni. 

Svým Jjoutavým řečnickým uměním na sebe strhával pozornost. 27. června 

1946 promluvil na schůzi ČSL ve Čtyřech Dvorech, potom se zúčastnil společného 

programu všech politických stran v Suchém Vrbném, kde se političtí představitelé 

na podiu objali, aby demonstrovali národní jednotu „vpráci na výstavbě naší 

osvobozené země"61 V této době měl P. Josef Plojhar i několik projevů denně - na 

různých místech jihu Čech, hlavně budějovického okresu. Jako častá témata 

používal v proslovech výklad o lásce, svornosti a bratrství, jak tomu bylo i daleko 

od domova v koncentračních táborech. Angažoval se i v Národní Frontě - na 

jihočeské úrovni. Podepsal Provolání koordinačního výboru stran NF jihočeského 

kraje. 

Šlechta se s manželkou zúčastnil velkých majetkových podvodů. Informace dostupné na: 
3yww.svedomi.cz/dokdohv/item treti odhoi.htm (cit. 3.3.2007). 

SOA Třeboň - pracoviště České Budějovice, fond Městský národní výbor České Budějovice, 
Zápisy o schůzích NV1945-1948, Zápis z 1. ustavující schůze NV. 

Hlas lidu, 1945, roč. 1, č. 6, s. 2, 18. 7. 1945. 

28 



P. Josef Plo jhar a jeho politické působení v letech 1945-1981 

Plojhar se chtěl účastnit politického života. Cítil, že teď je příhodná doba - a 

proto cílevědomě budoval svou politickou pozici. Stal se předsedou krajské 

organizace ČSL. Mířil výš. Když došlo k volbě členů Prozatímního národního 

shromáždění, byl za svou dosavadní činnost jasným kandidátem. Delegáti jej na 

podzim roku 1946 zvolili poslancem. Z jihu Čech zamířil do Prahy kromě Plojhara i 

Alois Soukup - rolník z Černíče u Horažďovic. Plojhar se stal řadovým poslancem. 

V samotné ČSL existovalo zjednodušeně řečeno tzv. pravé a levé křídlo 

strany. Paradoxně, jak už bylo psáno v předchozí podkapitole, k levému křídlu 

nebyl nejčastěji řazen Alois Petr, ale páter František Hála. Každý z lidoveckých 

vrcholných politiků měl své kladné a záporné charakterové rysy. Předurčovaly - i 

limitovaly politika k tomu, jak se bude v pohnutých poválečných dobách chovat. 

Někteří členové lidové strany byli známi už před válkou svým rusofilstvím a 

levicovými názory. Už zmiňovaný Alois Petr byl bývalý prvorepublikový poslanec 

a představitel křesťanských odborů. Nebylo tajemstvím, že se svými názory se 

dostával už tehdy do sporu s konzervativně smýšlejícími členy ČSL. Za války byl 

V koncentračním táboře. Právě jeho pozice na levici jej předurčila k tomu, že jako 

kompromisní kandidát byl zvolen místopředsedou Ústavodárného národního 

shromáždění. 

Bylo někdy ovšem až s podivem, že někteří členové strany lidové - a to i 

vysoce postavení kněží - podporovali levicové křídlo ČSL. Dokonce neváhali 

deklarovat své rusofilství a podporu socializačním opatřením. Tím nacházeli 

porozumění s komunisty. Za to získávali sympatie mezi členy KSČ. U vyšších 

církevních hodnostářů a konzervativců v ČSL takové počínání kněží budilo velké 

rozpaky.62 

Do budoucna měl být tento fakt velkým problémem. 

Na parlamentní půdě se jako poslanec Plojhar zprvu seznamoval s tím, co 

vše tato práce obnáší. V Prozatímním národním shromáždění se stal členem dvou 

výborů: informačního a kulturního. V kulturním výboru mohl alespoň trochu 

zúročit svou regionální politické zkušenosti. 18. dubna 1946 složil slavnostní slib a 

stal se následně poslancem Ústavodárného národního shromáždění. I nyní byl 

členem výborů. Stal se III. místopředsedou informačního výboru, takže tady mohl 

navázat na předchozí působení. Kromě toho byl delegován také jako člen do 

Srov. Konečný, Karel: Československá strana lidová na střední Moravě vletech 1948-1960, 
Ulomouc 2005, s. 68n. 
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zahraničního výborů. Ještě v 70. letech stále zůstával členem tohoto výboru. A 

kromě dvou vyjmenovaných výborů se stal ještě členem výboru úsporné kontrolní 

komise. Několikrát vystoupil na schůzích výborů i celého shromáždění - a většinou 

se jeho příspěvky nesly v duchu věcnosti a naléhavého řešení nějakého problému. 

Zajímala jej i zdravotnická problematika. S postupujícími měsíci hledal stále víc 

možnost dosáhnout „vyšších cílů, než jen být poslancem. 

3/ Plojharovy „námluvy"s KSČ 

Až do podzimu roku 1947 se komunisté s malými úspěchy snažili pomocí 

vlivných informátorů vloudit do sekretariátu lidové strany. Získávali jen 

spolupracovníky na méně významných pozicích. Ale tím, že chtěli nějakým 

způsobem uchopit moc ve státě - a vůbec se ve své rétorice nerozpakovali na tento 

fakt na přelomu roku 1947/48 poukazovat. Zároveň potřebovali své páté kolony v 

nekomunistických stranách Národní fronty. Sbírali informace a charakterové typy 

lidí, kteří by v případě změn byli ochotni jít po jejich boku. Do jejich zorného pole 

musel zákonitě vplout i Josef Plojhar. Lidovecký poslanec se netajil svou pozicí 

„nalevo". Nebyl v ČSL rozhodně sám, i když nebyl považovaný za vůdce těchto 

levicových členů. 

Komunisté dobře věděli, že Plojhar s nimi už spolupracoval na MNV v 

Českých Budějovicích, spolehlivě dodržoval vždy všechna ujednání. Vyhovovalo 

jim, že byl odpůrcem Heleny Koželuhové - a souhlasil s jejím vyloučením. 

Spolustraník Alois Petr - ač také na stranické levici, naopak nehlasoval pro 

vyloučení lidovecké poslankyně. V ÚNS dokonce Plojhar hlasoval proti své straně, 

když svou volbou a hlasem podpořil Antonína Zápotockého. V kulturním výboru, 

jehož byl P. Josef Plojhar členem, zase podporoval Kopeckého. Zdálo se, že na jihu 

Čech nemá lidová strana jiného výrazného politika formátu Plojharova. Informátoři 

si povšimli zajímavé věci. Plojhar byl ve straně oblíben jak u Petrova křídla, tak i u 

samotného Šrámka. Zřejmě opět zafungoval fakt - vyjít s každým. Při „sondování" 

mezi lidovci od podzimu roku 1947 začínalo být stále jasnější, že Plojhar je ochoten 

jít po boku komunistů v nastalých a připravovaných událostech. Předurčovali jej k 

tomu především jeho charakterové vlastnosti, které později na jaře roku 1948 shrnul 

- a v jádru vystihl, i když k tomu přidal kdejaký klep - informátor K-8 v písemném 

hlášení: „ lehkovážné povahy, má rád děvčata, rád pije, jako kněz řím. katol. Není 
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tak pobožnůstkářský. V soukromých rozhovorech rád mluví o děvčatech. Byl 

několikrát jako tlumočník delegátů na sjezdech knězi, rád o tom vypráví, o Vatikánu 

a o jejím statutu, mezi hierarchií kněžskou má dosti známých. Měl poměr s 

manželkou strážníka, což mu vyneslo přeložení z budějovické fary na venek, neboť 

tato věc budila v Budějovicích veřejné pohoršení. Společensky je kamarádský a 

přístupný, obrátí-li se někdo na něho s jakoukoliv prosbou, vždy vyhoví, není-li to 

proti jeho církvi. Svou povahou má dosti vliv na lidi kolem sebe, ale někdy se v něm 

projeví jesuitismus. Umí několik řečí, velmi dobře německy. (...) Rád se dobře nají a 

napije. Poslední dobou nechal našeho informátora (někdo, kdo jej zná z 

koncentračního tábora Buchenwald, K-8 jej nazývá jen soudruh, pozn. RE) 

pozdravovat, ale od osvobození spolu neměli přímý styk.63 

Se začátkem únorových dní tyto „námluvy" se sliby komunistů a 

spiklenecké schůzky mezi koordinátory lidovecké levice a prostředníky nabíraly na 

intenzitě... 

Před 21. únorem 1948 došlo v ústředí KSČ k jasnému plánu. Už delší dobu 

probírané a shromažďované dílčí a neúplné charakteristiky jednotlivých 

nekomunistických poslanců nyní dostaly podobu seznamu poslanců, se kterými 

může počítat KSČ v případě prohloubení politické krize. Šlo jen o to, jak je získat. 

Z tohoto důvodu byla sestavena skupina komunistů - především z půdy Národního 

shromáždění - která měla oslovit vybrané nekomunistické jedince. Uvažovalo se, že 

by tito nekomunističtí poslanci ve volbách kandidovali na kandidátní listině KSČ, 

popřípadě na společné jednotné kandidátní listině, složené z poslanců všech stran. 

Teprve teď v únorových dnech64 komunisté doplňovali profily těchto vybraných 

poslanců o poznatky z jejich krajů, postoji za okupace a chování v novém, lidově-

demokratickém režimu. 

Hned v sobotu 21. února 1948 promluvila soudružka,Hodinová s Aloisem 

Petrem, který se vyslovil odmítavě k postupu lidoveckých ministrů. Zdál se být ke 

všemu svolný. Byl navíc ochoten ihned zahájit jednání s Čepičkou. Slíbil i účast 

poslance Plojhara, kterému hned telefonoval. Plojhar nebyl zrovna přítomen v 

Praze, ale pobýval na Českobudějovicku. Šlo navíc i o svolání schůze předsednictva 

sněmovny v hektických únorových dnech. Petr se nabídl, že napíše iniciativní 

^ AMV 305-384-1, posudek na J. Plojhara. 

Srov Rattinger, Bedřich: Únorový deník (17, - 23. 2. 1948), In: Na pozvání Masarykova ústavu 2, 
Praha 2005, s. 141-174. 
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připiš, aby se schůze předsednictva sněmovny sešla v pondělí 23. února v 16 hodin. 

Rozhodně fakt, že za iniciativou je podepsán lidovec Petr a ne komunista, působil 

alespoň na oko sympatičtěji. Petr i Plojhar později tvrdili, že jejich motivem byla 

primárně záchrana lidové strany a ne zisk ministerských křesel. Plojhar i Petr - ač 

oba na levici lidové strany, měli trochu rozdílné zájmy a motivy. Plojhar se svými 

politickými ambicemi vystihl správný okamžik velkých změn a přidal se na stranu, 

kde tušil naplnění svých ambicí. Podle rekonstrukce událostí mohu tedy usuzovat, 

že hlavní iniciátor Petr hledal ve svém okolí další zpřízněné lidovce „nalevo". Mezi 

těmi se Plojhar nabízel. Petr zapojil Plojhara do dění po svém boku. Až do 

rozhovoru s Čepičkou neměli potvrzeno, že usednou do ministerských křesel. Ale 

po rozhovoru už bylo vše jasné. Nejprve rozhovor absolvoval Alois Petr. Plojhar se 

k Čepičkovi dostal po svém urychleném příjezdu do Prahy. Poté, co mu bylo 

nastíněno, kam se budoucí události mohou ubírat, se ochotně - pevně rozhodnut -

přidal na jasnou prokomunistickou stranu.65 

Plojharovi politické ambice zbržděné válkou se měly naplnit v následujících 

poválečných letech. Plojhar se rozhodl neponechat příliš okolností na náhodě - a 

tak svou intenzivní politickou činností dosáhl nominace a volby po Národního 

shromáždění. Už od pobytu v koncentračních táborech tušil, kterými směry se může 

ubírat poválečný svět. Tělesné vyčerpání z pobytů v žalářích tlumil svou nadšením 

oplývající politickou činností. Když objížděl kraj na jihu Čech, jistě přemítal, jak 

zamířit „dál". Poslancování jej vrhlo do světa „velké politiky". Svými povahovými 

vlastnostmi se brzy dostal do zorného pole komunistů. Jeho jasně deklarované 

levicové názory v ČSL jej ovšem nehnaly do náruče KSČ. Tradovaný „fakt o 

ponorce" patří do oblasti mýtů. Není ničím podložen. Plojhar byl stále katolický 

kněz - byť jeho vztah k víře a církevním nárokům na kněze byl rozporuplný. Z 

mnoha jeho pozdějších proslovů, především z přelomu 40. a 50. let, vyplývá, že ani 

on sám nikdy neusiloval o členství v KSČ v jakékoliv formě. Únorové události mu 

vlastně umožnily pokročit v jeho politických ambicích - a tak se u jeho osoby ani 

nelze divit, že takovou šanci využil. 

" Srov Rattinger, Bedřich: Únorový deník (17 , - 23. 2. 1948), In: Na pozvání Masarykova ústavu 2, 
m h a 2005, s. 141-174; Kaplan, Karel: Pět kapitol o únoru, Brno 1997, s. 357n. 
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4. Únorové dění roku 1948 uvnitř ČSL 

V centru dění: počínání lidovců - Hlavní únoroví aktéři: Plojhar a Petr 

Poslanec ČSL prof. Chytil: „Já nejsem komunista, Ty nejsi lidovec. Ale oba máme věcný 

postoj kproblémům (...) Když máme rozbité vozidlo, které musí být opraveno, může být mezi námi 

spor o tom, zda v první řadě má být opraveno pravé nebo levé kolo. Ale nikdy nesmí být spor o tom. 

že vozidlo má být opraveno. Příčina minulé krise tkví právě v tom, že někteří chtěli rozbitý vůz 

opravit a jiní tomu chtěli zabránit stůj co stůj. "66 

Není snahou této diplomové práce znovu popsat veškeré dění hektických 

únorových dní. Karel Kaplan se v knize Pět kapitol o únoru podíval na únorové 

události celostným pohledem, do něhož zařadil i dění v ČSL. Jeho kniha jistě není 

poslední tečkou za touto kapitolou našich dějin. V následujících řádcích jsem se 

ponořil do dění v lidové straně. Oproti jiným kapitolám jsem se zdržel dlouhých 

komentářů a nechal zaznít dobovým dokumentům, které v Kaplanově knize 

přinejmenším v této podobě nenajdete. Alois Petr i Josef Plojhar vysvětlují v tu 

dobu čerstvé události. Alois Petr se ve stínu těchto dokumentů jeví tak trochu v 

kontrastu k P. Josefu Plojharovi. 

„...co vedlo k událostem mezi 13. a 25. únorem. Řeknu hned v úvodu, že 

považuji přímo za milost boží, poskytnutou našemu národu, že všechny převraty se 

udály bez krveprolití. Uvědomte si, že to, co jsme prožili, mezi 13. a 25. únorem, to 

byl skutečně státní převrat a že to bylo bez ztrát na životech. Náš národ má to štěstí, 

ze všechny převraty prožívá klidně. /.../ Vyskytl se u nás plán, ne u našich politiků, 

ale u nár. socialistů, isolovat nejsilnější stranu u nás ve vládě, a vytvořit vládu 

pravicovou. My jsme, já, Plojhar, Dr. Polanský, bojovali proti tomu 2 'Á roku uvnitř 

strany. SSSR nezáleží na formě správy našeho státu, tomu je milejší demokratická 

forma našeho státu. Ale je přirozeno, že kdyby kdykoliv podniknut útak na SSSR, my 

jsme tou první stráží, a proto musí mít SSSR spolehlivé spojence, kteří jsou němu v 

přátelském poměru. (...) Je utopií a fantas přání pravicových živlů, aby byla 

nejsilnější strana komunistická vytlačena z vlády. (...) Dovedete si představili, 

kdyby tato strana se postavila do oposice a měla možnost volné agitace, získala by 
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ne 40, ale 80% hlasů. /.../ 8 měsíců jsem s ním (msgre Šrámkem, pozn. RE) nemohl 

mluviti. Ducháček a Firt s ním večeřeli nejméně 3x týdně. On nemocný a 78 let 

starý tímto ovlivňován, neměl správný přehled o situaci. (...) Pořád se sledovala 

myšlenka vyloučit komunisty z vládního bloku. (...) Ministr vnitra podle platných 

norem, přeložil 8 úředníků SNB v Praze, načež vláda se usnesla, že ministr musí 

toto své rozhodnutí odvolati. (...) Já jsem tvrdil a opakoval 15. X. m. r. ve 

Výkonném výboru i Klubu, že nic nemůžeme potřebovati tak málo, jako 

projednávání politických událostí na ulici, protože známe naše stoupence, jak by se 

asi na ulici chovali. Vždyť je nemůžeme dotati ani do průvodu na 1. května (...) 

Stačí, když vystoupí 40 lidí se samopaly, a naši měšťáci utečou. Nejsilnější strana, 

která má moc, se přece nenechá vytlačiti z vlády. /.../ Šrámek před válkou mně 

vždycky říkal: „Nikdy se nezastávejte bohatých, ty si pomohou sami. (...) 

Kdybychom opustili křesťanský názor světový, kdybychom se pustili na liberální 

stranu, kdo by nás pak ještě chtěl ve státě trpět? Dne 14. II. byl jsem pozván na 

určitou poradu hned při demisi ministrů, a bylo mi jasně řečeno, že nebude jednáno 

s tímto vedením strany, (...) jsme připraveni to vyřešiti prozatím v dobrém, a 

chceme míti Vaši stranu ve vládě, ale nesmí to býti to staré vedení. (...) Musí to býti 

lidé s pokrokovýmsvětovým názorem a dále řekli „ chcete-li, vstupte do toho zatím 

za svou osobu a ukáže se jestli strana za Vámi půjde." Svolal jsem Dr. Polanského, 

Plojhara, Dr. Doležala a radil jsem se s nimi. (...) Chtěli jsme zachrániti stranu, a 

kdybychom se nerozhodli, tak strana vůbec nebyla. Bylo svoláno zemské 

zastupitelstvo, a nás už nepozvali. /.../ Kdybychom nejednali rychle, neobsadili 

tiskárnu hned ten den dopoledne tak ji během dvou hodin obsadili KSČ. Rovněž 

rychlým obsazením ústředního sekretariátu se zabránilo tomu, že nebylo obsazeno 

SNB. (...) Z důvodu, abychom zachránili existenci a životy lidí, vstoupili jsme v 

jednání, které nám bylo nabídnuto. Nedělali jsme to pro žádné ministerské křeslo, 

toho jsme daleci, dělali jsme to pro záchranu našich lidí. /.../ Víme, že se 

nedohodneme na všem. Gottwald řekl že se třeba pohádáme, ale když se dohodneme 

pak za tím všichni stojíme. (...) Národní socialisté nás vždy při jednáních opustili. 

(...) Přitom ale nár. soc. tajně, abychom o tom nevěděli, se stejně nakonec s nimi 

T p ^ a L e m ^ n e t 3 .^948 Z á Z n a m ^ Í n f ° r m á t 0 r a D ~ 5 0 z e d n c 3. 1948 z rozhovoru vedeného 
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dohodli. (...), "6? vysvětloval po Únoru Alois Petr straníkům na konferenci AV krajů 

a okresů. 

V hektickém dni 25. února 1948 se za zavřenými dveřmi paláce Charitas 

sešla skupinka vrcholných lidovců. Debatu řídil Petr a další hlavní osobou byl 

Plojhar - přebírali sekretariát lidové strany: 

Petr: Vážení přátelé (...) nebudu vám dlouho líčit, jaká je situace. Dnes je 

situace taková, že v zájmu strany i v zájmu veřejného pořádku jsme se musili 

rozhodnout k určitým akcím, k tomu abychom se zapojili do akčního výboru 

Národní fronty. Kdybychom se nebyli rychle rozhodli, nevím, jak by se vyvinula 

celá situace. (...) Situace je tak vážná, že záleží na každé hodině. (...) Proto jsme se 

rozhodli jednat za stranu s kol. Plojharém. Mohu vám prozradit, že jsme měl velmi 

dlouhou poradu s p. gen. tajemníkem dr. Klimkem, který souhlasí s našimi kroky. 

(...) Kdyby se p. předseda nebo zastupitelstvo strany nerozhodlo. (...) na věci se nic 

nemění, poněvadž máme pověření vlády a ministerstva vnitra, abychom udělali toto 

opatření. Ve svém vlastním svědomí sme přesvědčení, že nic nezbývalo. Můžeme 

vám zde prohlásit, že od svých mladých let jsme oba (Petr a Plojhar, pozn. RE) 

lidovci a Šrámkovci. Z tohoto programu jsme vyšli a zůstaneme mu věrni. (...) A 

zachráníme stranu. (...) Včera jsme převzali naši tiskárnu CAT. Kdyby se to 

nestalo, byla by ve stavu, ve kterém je dnes Melantrich. Víte, že Svobodné slovo 

dnes nevyšlo. (...) Buď bude naše lidová strana, nebo nebude. (...) Jsme odpovědni 

za osobní svobodu a životy těch, kteří šli s námi. Jsme odhodláni vytrvat, nezradit a 

žít dále. Bratři a sestry (...) musíme vás proto poprosit, abyste každý řekl, chcete-li 

setrvat ve službách strany či nikoliv (předtím bylo zdůrazněno, že nikdo nedostane 

den na rozmyšlenou, na to není čas, jen teď a tady je nutno se rozhodnouzt, pozn. 

RE). 

Plojhar: ...Jakékoliv provinění má za následek okamžitý odchod a 
propuštění. 

Petr: Když někdo slíbí, že bude sloužit programu a stane se zrádcem, musí si 

přičíst všechny následky. Takto vám můžeme slíbit všechnu ochranu. 

Plojhar: Strana se nemůže zajímat o toho, kdo z ní odejde. 

(jednotlivci se vyslovují, pozn. RE) 

Petr: Kdo neřekl ano, nezůstane ve službách a ihned odejde. 

67 AMV 305-730-8, projev A. Petra na konferenci AV (krajů a okresů) ČSL, 8 s. 
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(jednotlivci mají obavy na čí straně je Šrámek, pozn. RE) 

Plojhar: V nové vládě budou lidovci a pravděpodobně tam budou i národní 

socialisté. 

Petr: Bude parlament, ne totalita. (...) Všechny naděje, které byly vkládány v 

to, že pan president svým vlivem změní události, jsou liché. Pan president se nemůže 

postavit proti přání našeho největšího spojence Sovětského svazu, ani proto přáni 

nejsilnější strany. 

Frenko: Je to přání Sovětského svazu? 

Petr: Soudím, že ano... 

(...) Štěpánek: Nemohlo by se stát, že bychom byli označováni za nějaké 

zrádce? 

Plojhar: Kým? Od studentských let žiji v lidové straně. 

Petr: Panu předsedovi dr. Šrámkovi píšeme společný dopis. Šrámek je 

ovlivněn národně-socialistickými stoupenci. 

Plojhar: Řekl jsem, že pan předseda se stal obětí kliky (...) Je veřejným 

zájmem zabrániti jakémukoliv násilnému řešení. S panem předsedou vlády jsme 

měli 1 a V2 hodinový rozhovor, jednali jsme s panem ministrem Noskem a dr. 

Čepičkou. Řekli nám, že s námi počítají, že však jako strana musíme mít naprosto 

kladný poměr k Sovětskému svazu... 

Petr: Tiskárnu je zmocněn vést dr. Polanský. 

/Konec schůze v 10 hod. 55 min. 

26. února schůzoval poslanecký klub lidové strany - a marně čekal na Petra 

a Plojhara. Na programu bylo ustavení akčního výboru klubu a přihlášení se k 

parlamentnímu akčnímu výboru. Petr svolal schůzi na 29. února a chtěl na ní 

vyloučit z klubu část poslanců - včetně Šrámka, který ale už 25. února rezignoval. 

Dny neustávaly v tempu překotných událostí. 

Dne 1. března 1948 se konalo zasedání předsednictva ČSL. Teprve 

historicky druhým předsedou byl zvolen Alois Petr, který se stal poúnorovým 

ministrem dopravy. Ve stejné době opustilo republiku 10 ze 46 poslanců ČSL. 12 

jich bylo uvězněno, z toho 4 umučeni nebo popraveni69 a 13 jich bylo zbaveno 

poslaneckého mandátu. Starý odborář Petr věřil v přátelskou domluvu s KSČ a až 

do své smrti dělal vše pro to, aby kde komu pomohl. Začínal být trnem v oku 

2 AMV 305-730-8, Zápis jednání generálního sekretariátu ČSL 25. 2. 1948. 
Stanislav Broj, Rostislav Sochorec, Jan Plesl a Alois Janáček. 
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komunistům - a snad jen předčasná smrt v roce 1951 jej zachránila před možným 

žalářem a monstrprocesem, i s touto variantou se totiž ze strany KSČ počítalo. 

Politicky zkušenější Alois Petr měl v únorových dnech silnější a rozhodnější 

roli než Plojhar, který spíš projevil nadšení a snahu být na „správné straně ve 

správný čas". Oba byli ve vleku událostí. 

5. P. Josef Plojhar a poúnorové události 

KSČ: co po Únoru se zbylými stranami Národní fronty? - Poměr lidovců k církvi -

Bouřlivé dění uvnitř lidové strany, Plojharův podíl. 

Kdysi OSN vypsala soutěž o nejlepší dizertaci o slonech. Za rok Němec sepsal dílo „ Über 

das Wesen des Elefantentums, kurzgefasste Einführung in die Elefantenkunde in zwölf Bänden" (O 

podstatě slonství, krátce pojatý úvod do slonovědy ve dvanácti svazcích.). (...) Francouz sepsal titul 

„Leléphant et sa vie érotique", který upravil jako bibliofilii, zatímco Angličan sepsal spis 

dokumentovaný mnoha fotografiemi „My Hunting of Elephants in British India", protože pro něj 

nejvíc znamenají činy. (...) Polský soutěžící nakonec předložil spis „ Elefant i kwestia polska " a Čech 

„Sovětský slon, náš učitel, přítel a vzor".70 

Po Únoru nebylo ani v samotné KSČ jasné, co se zbývajícími stranami 

Národní fronty. Radikální názory se netajily snahou obě zbylé strany, tj. ČSL a 

Československou stranu národně socialistickou co nejrychleji zrušit a nastolit vládu 

jedné strany po vzoru SSSR.71 Druhým protipólem byly zase extrémní názory, které 

- aby se demonstrovala politická pluralita - navrhovaly nechat jít do voleb stávající 

strany na samostatných kandidátkách. Ovšem jen za předpokladu, že se tyto strany 

dobovým termínem „obrodí" a potlačí jakékoliv projevy protikomunistického 

smýšlení.72 

„Konečné řešení", jak to se stranou lidovou dopadne, stále nebylo v dohledu. 

Zástupci ČSL z Moravy a Slezska se sešli 4. dubna 1948 v Brně na 

konferenci. Zde právě jediný z řečníků - P. František Světlík - letitý muž 

pamatující a účastnící se založení ČSL v roce 1918, netající se svým rusofilstvím a 

71 Paleček, Pavel: Exil a politika. Historici o nejnovějšich dějinách a o sobě, Tišnov 2004, s. 89-90. 
72

 A KDU-ČSL Praha, Historie strany, kart. 40. 
Srov. Konečný..., s.16. 
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náklonností ke KSČ - nastínil budoucí směřování obrozené strany. Světlík slyšel 

projev jakéhosi komunisty ve Zlíně, aby KSČ provedla sociální a hospodářské 

reformy, ale mravní náplň celého programu, aby dodali katolíci (myšleno ČSL, 

pozn.RE). Za tato východiska sklidil souhlas od Petra i Plojhara. A i on byl jedním 

z těch členů ČSL, kteří začali po Únoru důsledně používat sousloví 

křesťanskosociální. 

Začátkem listopadu 1948 na předsednictvu KAV ČSL v Praze Plojhar navrhl 

„aby nově ustavená komise pro ideologii poslala své návrhy a podněty kposouzení 

p Světlíkovi jako jednomu ze zakladatelů strany. /.../ ČSL není úřadem konzistoře, 

a protože i Vatikán se může mýlit, musí mít strana svou vlastní ideologii. " 

Po smrti Aloise Petra v prosinci roku 1951 se Plojhar k působení Světlíka -

tehdy už taky mrtvého - rád hlásil. Zneužít jeho jméno bylo lákavé, protože Světlík 

ke konci života nebyl rozhodně Plojharovým příznivcem - kvůli církevní suspensi. 

Kroky, které později podnikala katolická církev proti P. Josefu Plojharovi 

měly široký politický i veřejný ohlas. V členské základně lidové strany celý 

incident vyvolal veliké rozpaky. Na všech stranických setkáních bylo vedení 

politické strany - případně pokud byl přítomen i Plojhar, tak ten přímo -

dotazováno, co celá záležitost vlastně znamená. Jde ČSL svou politikou „proti" 

katolické církvi? Tak si to interpretovali někteří z členů ČSL. Vedoucí představitelé 

ČSL zaujali navzdory protestům „zdola" stanovisko - postavit se za osobu Josefa 

Plojhara a hájit jeho pozici ve straně i vládě. Samotný Plojhar se spíš snažil na sebe 

zbytečně neupozorňovat, ale vyjádřilo—li mu stranické vedení podporu, nelze 

zapomínat, že Plojhar byl po předsedovi Aloisi Petrovi druhý muž ve straně - byl I. 

místopředsedou. 

Ze všech projevů bylo lze vysledovat názor - strana se snaží udržet 

v mezích možností svůj dobrý vztah k církvi74 - a apelovala na církevní 

představitele, že doba je dobou přeměn, kterým se musí přizpůsobit i církev, 

v podtextu: chce-li vůbec jako církev ve své podobě i nadále fungovat. Obdobné lze 

vysledovat z projevu Aloise Petra v roce 1948:75 „Nelze zakrývat těžkosti, plynoucí 

z postoje některých církevních kruhů. Naše strana vyvíjí činnost v duchu křesťansko 

™ Archiv KDU-ČSL, PÚV ČSL 1948, kart. 3/1. Srov. Konečný..., s.30-31. 
7 j Myšlena vždy církev římskokatolická. 

Projev p. min. Petra na Konferenci ČSL na Smíchově (?), s. 5-7. 
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sociálních zásad a je proto domovem věřících občanů. V tomto směru se snaží, aby 

se vyvíjel dobrý poměr k církvi. Tak jak to bylo v tradici strany, byl i po únoru 

stranou delegován na přední politické místo kněz (Plojhar, pozn. RE). /.../ 

S politováním nutno konstatovat, že se tento kněz stal neoblíbeným u svých 

nejvyšších církevních nadřízených a věc dospěla tak daleko, že byl jako kněz 

suspendován. /.../Je nutno konstatovat, že důvody, které jsou uváděny z církevních 

kruhů pro postup vůči bratru min. Plojharovi, nejsou přesvědčující, naopak, 

utvrzují v tom, že jde o pronásledování kněze, který jde věrně s lidem. Již 

v prohlášení předsednictva o suspensi bratra Plojhara jsme poukázali, jak se 

římsko-katoličtí kněží76 zúčastňovali politického života za první republiky a nebyli 

za to církví nikterak stíháni."11 Následoval Petrův výstižný konec, spojený 

s apelem: „ Uvědomíme-li si jasně, jak různě tu církev měří, pochopíme, že tu jde o 

měřítko čistě politické a nikoliv církevní (...) a že případ bratra Plojhara je jen 

pokračováním v osudné protilidové politice církve. /.../ Církevní hodnostáři nesou 

nyní přímo historickou zodpovědnost (...) není žádné cesty zpátky (po Únoru, pozn. 

RE) a že budoucnost církve může býti dobře zajištěna, když tato zaujme upřímný a 
<í78 

kladný postoj k budování naší lidově demokratické republiky." 

Plojharův spor s pražským episkopátem - tedy hlavně s arcibiskupem 

Beranem - o kandidaturu kněží vnímala vždy Morava citlivěji, než zbytek 

republiky. Na Moravě měla ČSL vždy konzervativnější voliče, kteří spory Plojhara 

vs. církve nesli nelibě. Dávali tento fakt vedení pocítit. V Kroměříži se v srpnu 

194879 konala zemská konference. Plojhar sejí takticky neúčastnil. 

E. Hálu tato slova stála post generálního tajemníka. Na nátlak KSČ se 

musel své funkce v ČSL vzdát, což se stalo 4. října 1948. Odvolán byl Aloisem 

Petrem, který tak musel prokázat jisté umění lavírovat, vyhovět požadovaným 

tlakům KSČ a přitom urovnat poměry v ČSL. Respektive Petr ve svém projevu řekl, 

že gen. tajemník rezignuje. Na místo Hály přišel Antonín Pospíšil, z pardubické 

krajské organizace, pozdější předseda ČSL po rezignaci vedení v čele s Plojharem 

na jaře 1968. E. Hála byl nakonec v roce 1954 zatčen StB - a obviněn ze spiknutí 

jako organizátor tzv. Křesťansko-demokratické strany, která se měla formovat 

™ Tiso, Kordáč, Šrámek, Hála... 
7 NA, ÚV NF, kart. 616, Organizační záležitosti ústředí ČSL a kraje (ČSL, 1948), Projev p. min. 

Petra... 
78 Tamtéž. 
79 21. 8. 1948. 
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v podzemí, ale ve skutečnosti šlo o cílenou provokaci StB. Charakterizuje to tak 

snahu StB eliminovat v průběhu 50. let 20. stol. okruh osob ze struktur ČSL, které 

by mohli jakkoliv potenciálně působit proti politice KSČ. Obecně bylo snahou KSČ 

"odstranit" všechny "důležité" osoby spjaté z předúnorovými časy. Do ohrožení se 

dostal i Alois Petr. Konference ale StB ujasnila situaci ve straně. Bylo přehledné a 
80 

jasné, kdo stojí na čí straně - tak si to alespoň StB myslela. 

Plojhar chtěl počkat, až utichne hlavní nával emocí. Veškerá tíha 

obhajoby tedy padla na Petra. Měl tuto „bouři ve straně" utišit. A konference byla 

vskutku „v bojovném duchu". Generální tajemník E. Hála v závěrečném projevu 

pronesl: „My, lidová strana, nejsme a nikdy nebudeme fdiálkou Národní fronty 

nebo fdiálkou některé strany. "81 Petr vystoupil nepřipravený - a v improvizovaném 

projevu se snažil závěry celé konference oslabit - až minimalizovat, ale tím, co 

říkal o Plojharovi, popudil většinu účastníků. Očitý svědek charakterizoval 

výbušnou situaci: „Ruch stále vzrůstal, a když nakonec začal mluvit o otázce 

Plojharově, měl již celý sál proti sobě. Ozývaly se výkřiky proti němu, zejména proti 

postupu předsednictva strany, které vydalo známé prohlášení o Plojharovi bez 
<<82 

účasti nižších složek. Jeden výkřik se domáhal práva do problému mluvit... " Petr 

ale z pozice autority učinil definitivní tečku prohlášením, že nikdo - kromě vedení 

strany - nemá právo do celé causy mluvit. Konference byla samozřejmě 

monitorovaná, a tak se ÚV KSČ doneslo hlášení, které nepřineslo nic moc 

objevného, informátor sděloval, že -.konferencí bylo prokázáno, že členstvo strany 

na Moravě jest podstatně odlišné od členstva v Čechách."83 KSČ se nemohla přát 

rozkol v lidové straně, a tak se snažila Petrovi i Plojharovi vyjádřit podporu. 

Plojhar to nejen od té doby neměl vůbec při stranických schůzích lehké. 

Například o několik let později se dostal na schůzi okresní organizace v Litovli opět 

pod „palbu" otázek - a do prudké hádky se skupinou členů. Opět z důvodu 

Plojharových proticírkevních postojů. Straníkům se nelíbilo, že ČSL - rozuměno 

Plojhar - ustupuje komunistickému režimu ve věcech náboženské svobody.84 

Ovšem Plojhar měl dar vyjít téměř s každým - a proto mu slouží ke cti, že se 

nesnažil - alespoň navenek - sklouzávat k osobním útokům a urážkám, ale 

8° Srov. A ČSL, Historie strany, karton 40. 
Kaplan, Karel: Kronika komunistického Československa. Brno 2005, s. 22-23. Též: Konečný, 

Karel. Československá strana lidová na střední Moravě v letech 1948-1960. Olomouc 2005, s. 46. 
Kaplan..., tamtéž. Též: Konečný..., s. 47. 
Konečný..., tamtéž. 
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s přiměřenou mírou citu se snažil „z delikátních situací" a „dotěrných otázek" nějak 

smysluplně slovně „vycouvat". 

S nástupem 50. let ale došlu k ideologickému tlaku na ČSL. Začala se 

dělat pravidelná ideologická školení85 řídících členů lidové strany. Přednášejícím 

býval i Plojhar, postupně se stala objektem těchto školení budova „Stopka" v Klínci 

u Prahy. Školení mělo pyramidální charakter, vyškolení až se postupně na krajských 

a okresních úrovních ideologicky školili další členstvo - vše v duchu vedoucí strany 

ve státě. 

KSČ rozhodně nemohla připustit uskutečnění vize Aloise Petra, že by 

obrozená ČSL po své několikaměsíční bouřlivé přeměně a odlivu členstva měla 

nabrat opět početní stav poválečných roků - tedy až 300 000 členů. KSČ - hlasy 

svých představitelů - měla jasno, lidová strana bude jen slabým stínem předúnorové 

strany, rozhodně jejími členy nebudou vesničtí boháči, ale jen malí venkovští 

rolníci a dělníci, kteří mají příbuzné v KSČ, tedy ne žádná „reakce" v lidové straně. 

Způsob řízení strany tedy i později za Plojhara fungoval tak, že z ústředí KSČ přišly 

pokyny, u kterých se předpokládalo, že je lidovecké vedení splní. A vedoucí činitelé 

ČSL se zase snažili v rámci možného v maximální míře splnit požadavek, ale snažit 

se „uhnout" až kam to půjde. Jak Alois Petr, tak Josef Plojhar k tomu často 

využívali - jak si sami mysleli - přátelských vztahů s čelnými komunistickými 

funkcionáři. 
V případě Aloise Petra to byly kontakty už z prvorepublikového 

parlamentu, třeba známost s Gottwaldem, kterou se zaštiťoval. Když se jeho blízký 

spolupracovník při jednom výslechu na StB zmínil o tom, zdali o všem ví soudruh 

Gottwald, a pokud ne, že to řekne Petrovi, který se s Gottwaldem zná, a Petr vznese 

ke Gottwaldovi dotaz. Načež se tomuto vyslýchanému lidovci dostalo od „StBáka" 

ujištění, ať se raději neohání soudruhem Gottwaldem, neboť se prý taky může stát, 

že tu na místě vyslýchaného může za chvíli sedět sám soudruh Gottwald. Což byla 

velice mrazivá poznámka.86 Josef Plojhar se zase zaštiťoval hlavně známostí 

s Antonínem Zápotockým. Familiárně jej i v novinových článcích oslovoval 

Toníčku. 

" Srov. Konečný..., s. 54. 
86 Při těchto politických Skoleních šlo dokonce i propadnout. 

Osobní rozhovor s PhDr. Josefem Tomešem, 26. 3. 2006. 
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Předem byl připraven přesný počet možných přihlášek87 nových Členů 

do strany. Je ale dost těžké dopátrat, jakým stylem se přerozdělovaly do krajů, a jak 

velkou roli při tomto přerozdělování hrálo vedení lidové strany - respektive Plojhar. 

Začátek roku 1949 byl ve znamení nové organizace lidové strany. Každý 

člen měl dostat nový průkaz - a tohle měla být poslední fáze, jak stranu zbavit 

„nežádoucích" členů, kteří přečkali celou poúnorovou dobu. Na jedné straně napětí 

mezi režimem a církví, což se bytostně dotýkalo ČSL, snaha kolektivizovat vesnici 

a tlaky na vyhovění dobové komunistické politice, vytvářely na lidovou stranu až 

neúměrný tlak, který se přenášel hlavně na vedoucí představitele, staršího Petra a 

mladšího Plojhara. 

V roce 1949 Plojhar do osnov stranického školení protlačil téma SSSR a 

mezinárodní situace, a stal se tak svými i pozdějšími referáty známý tím, že při 

svém projevu vyčerpal mezinárodní situaci - a „projel" zeměkouli od severu k jihu, 

od západu k východu. Důležitým se stal akcent na pěstování přátelství se SSSR. 

ČSL doporučila svým straníkům, aby se angažovali na poli československo-

sovětského přátelství a zapojili se do činnosti Svazu Československo-sovětského 

přátelství. Organizace se stala později natolik masovou, že předčila početností i 

ostatní organizace - samozřejmě povolené - sdružené na půdě Národní fronty. 

Samotný Plojhar se stal od roku 1952 místopředsedou SČSP88. Ale jako ve všech 

stávajících organizacích - i ve SČSP byť masově organizovaném, byli lidovci jen 

marginální součástí, ale v duchu stranického zadání dělali vše pro to, aby byli vidět. 
89 

Nezřídka se samotný Plojhar zapojil do nějaké veřejně organizované brigády. 

Prosovětský tón byl dobově žádoucí - a tak se i přední straničtí činitelé zapojili do 

osvěty. Plojhar a Petr tak činili v Čechách, na Moravě úkol připadl na Dionýsiuse 

Polanského.90 Polanský si sám už v říjnu 1947 stěžoval jednomu z informátorů, 

který pátral po náladách v lidové straně, že „je v ČSL neustále napadán a 

obviňován, že je zakuklený komunista, a to pravděpodobně kvůli své funkci ve Svazu 

přátel SSSR, a tím i jeho východní orientaci"91 Rozhodně jako jistý protipol svého 

87 Přihlášku člena poté posuzovali akční výbory ČSL a následně A V NF, viz NA, evidenční oddělení 
UV KSČ, F 100/36, i.č. 331-6. Srov. Konečný..., s. 59. 
89 -Svaz československo-sovětského přátelství. 

V knize Dva roky s lidem - najdeme snímek, na němž Plojhar-brigádník s lopatou pod paží 
připaluje spolubrigádníkovi, sám přitom taky kouří. 

Polanský si z 1. sv. v. a svého pobytu na Rusi přivezl domů do Čech - jako legionář - ruskou 
manželku. Viz A PS PČR, kartotéka poslanců, i. č. 2111. Srov. Konečný..., s. 65. Už od těch dob se 
netajil svým vstřícným postojem ke všemu ruskému. 

NA, A ÚV KSČ, f 100/36, i. č. 331-4. Srov. Konečný ..., s. 65. 
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symaptizantství s Ruskem - ve srovnání s Plojharem, právě slouží Polanský. 

Potvrzuje i rozličnost osob, které před únorem komunisté mapovali jako možné 

sympatizanty. 

Spojení činnosti SČSP s lidoveckými školeními bývaly impulsem 

k náboru nových členů SČSP. Lidovci se učili hromadně rusky, okresní pobočky 

strany braly pod patronát různé ruské filmy, pěstovala se „družba". Nejzasloužilejší 

lidovci byly odměňováni zájezdem do SSSR. První se uskutečnil v roce 1951. Po 

návratu nadšeně referovali svým spolustraníkům.92 

Ohlas XX. sjezdu KSSS se poprvé dostal najednání vrcholných výborů 

ČSL až v květnu 1956. Polanský připomněl, že „Národnífronta očekává, co řeknou 

lidovci".92. Na konferenci se ozvala mírná kritika minulých chyb, spojenectví se 

SSSR nezpochybnil nikdo z lidovců. 

Druhá polovina 50. let byla ve znamení „kulturní revoluce". Tedy mimo 

jiné i snahy skoncovat s pozůstatky náboženského života na školách. Plojhar 

lavíroval, jak se dalo. Na krajských konferencích a jinde za to sklidil opět kritiku od 

členské základny. 

Josef Plojhar se snažil komunistům přiblížit a „zavděčit" zdůrazňováním 

dělnického původu samotného Krista. 

Přepis rozhlasového projevu z května 1949 tlumočí Plojharova slova: 

„ ...tvrdé ruce Kristovy se jistě podobaly tvrdým rukám našich dělníků. Rovněž ve 

veřejném životě se nelišil život Kristův od života dělnického. Pro boháče má 

(Kristus, pozn. RE) pouze tvrdá slova a nic tak neodsuzuje jako hromadění 

bohatství, to, čemu říkáme kapitalismus. Příklad Kristův je pramenem, který dává 

možnosti vyřešit vztahy mezi církví a státem, vyřešit otázku poměru pracujících 

k lidové demokracii. "94 Proslovů na podobné téma lze zaznamenat víc. 

Bratr Plojhar se musel jevit i komunistům jako osobitá postava. Věděli o 

něm, že má slabé i silné stránky. A věděli také, kdy bude Plojhar ochotný ke 

spolupráci. Myslím, že spíš vítězila Plojharova snaha vyjít s každým. 

92 Reportáž v Důvěrníku, roč. 4, č. 19-20,18. 10. 1951. 
93 A ČSL, Krajská konference Severomoravského kraje, 1948-1970, kart. 9/10. Polanský vystupoval 
jako delegát UV ČSL. 
94 Část vyšlo tiskem v týdeníku Křesťanská žena, roč. 2., č. 22, 28. 5. 1949, s. 3. 
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6. Blíž k suspensi95 

Plojharovo suspendování - Jak církevní hodnostáři vnímali Plojhara - Plojhar vs. 

Beran - „ Míroví kněží" - Začátek Katolické akce 

Krátké charakteristiky vedoucích činitelů lidové strany: 

Alois Petr: Starý odborářský pracovník, který však podléhá vlivu některých špatných 

elementů v ČSL (Josefus, Doležal). Má snahu sám o všem rozhodovat a proto dbá, aby mu ve straně 

nic neuniklo. Má sklon k diktování. 

Josef Plojhar: I. místopředseda (ČSL. pozn. RE.) a ministr zdravotnictví. - Velmi oblíbený 

pro svoji přímost a nekompromisní postoj. Aktivní v církevních záležitostech, ve Výboru obránců 

míru a v SBS. Činnost ve straně mu k srdci příliš nepřirostla. 96 

1/ Kandidatura kněze - střet Plojhar vs. Beran 

Už od dob první republiky se ČSL profilovala jako katolická strana a snažila 

se svou politikou hájit zájmy katolické církve. S koncem druhé světové války se ale 

tato pozice mění, respektive strana je nucena ji změnit. Vznik Národní fronty Čechů 

a Slováků byl výsledkem politických dohod. V rámci těchto dohod ČSL ustoupila 

tlaku - nebo spíš splnila podmínku KSČ, aby se obnovená ČSL z předválečné 

katolické strany proměnila „na přijatelnější" - z pohledu budoucí politiky KSČ -

obecně křesťanskou politickou stranu. Svůj poválečný program proto strana 

budovala na tomto principu. Ale něco jiného byl psaný politický program a něco 

jiného „realita". Jak představitelé katolické církve tak představitelé ČSL ve 

skutečnosti věděli, že vše je „z nutnosti a navenek". Potvrdilo jim to i interní 

ujištění samotného msgre Šrámka, který duchovní špičky na biskupské konferenci 

v listopadu 1945 ujistil, „ ... že snahou (ČSL, pozn. RE) jest zachovat katolický ráz i 

nadále a nepustit vedení strany z rukou důsledně katolických (...) do rukou pouze 

95 Trest, který postaví duchovního mimo službu. Kán. 1333 - § 1. Suspense, která může postihnout 
pouze duchovní, zakazuje: 1° konat buď všechny, nebo některé úkony moci za svátosti svěcení; 2° 
konat buď všechny, nebo některé úkony z moci řízení; 3° výkon všech, nebo některých práv nebo 
úkolů spojených s úřadem; § 2 . V zákoně nebo v příkaze se může stanovit, že po odsuzujícím nebo 
úředně zjišťujícím rozsudku nemůže suspendovaný platně konat úkony řízení.; suspense je první 
stupeň nápravných trestů, druhým stupněm je exkomunikace = zákaz služby při mši a bohoslužbách, 
zákaz udělovat a přijímat svátosti a zastávat jakýkoliv církevní úřad, v čemuž je třeba viníkovi 
jakýmkoliv způsobem zabránit, případně úkony prohlásit za neplatné, třetím stupněm nápravných 
trestů je interdikt. In: Codex iuris canonici/Kodex kanonického práva. Praha 1994, s. 585-587. 
96 NA Praha, fond ÚV NF, č. f. 257 Organizační záležitosti ústředí ČSL a kraje (ČSL, 1948). 
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laických, případně nekatolických. "91 Situace ovšem nebyla jednoduchá. I na úrovni 

lidové strany a církve docházelo postupem doby k různým nedorozuměním, 

třenicím a k napětí. Okleštěné formě poválečné československé demokracie se 

musela přizpůsobit i katolická církev, která se snažila na situaci dívat reálně, přesto 

se vlastně ani nemohla vyhnout tomu, že bude zatažena do politických „her". 

S postupujícími roky měla svou pozici stále těžší - a ještě horší situace nastala po 

únoru roku 1948. P. Josef Plojhar se stal stěžejní figurou symbolizující střet církve 

s KSČ.98 

KSČ se nezaměřovala primárně jen na možnost uchopení moci po roce 

1945. Bylo jí jasné, že pokud chce do svého područí dostat všechny složky 

společnosti, potom je potřeba přinejmenším oslabit pozici církve. Od podzimu 1947 

se komunisté snažili uskupit své přívržence ve stranách Národní fronty, sdružit je 

do určitých frakcí, které by byly schopny plnit jistá politická zadání z ústředí KSČ. 

Proto vytvořili v komunistickém aparátu oddělení pro práci v nekomunistickcýh 

stranách. Katolická církev a lidová strana spadala pod jednoho pracovníka takového 

oddělení. Toto úsilí uvnitř obou instituci ale nemělo náležité výsledky. 3. prosince 

1947 naléhal politický sekretariát ÚV KSČ, aby se urychleně zformovaly 

„pokrokové síly v církvi", vydával „časopis pro pokrokové katolíky" a zřídil pro ně 

sekretariát. Po dvou měsících, 3. února 1948, komise ÚV KSČ pro práci v lidové 

straně a církvi konstatovala jen nepatrné pokroky.99 

Vztah P. Josefa Plojhara a katolické církve se během jeho života někdy až 

radikálně proměňoval. Tím, že se Plojhar přidal po „Vítězném únoru" na stranu 

obrozených sil, a že se vlastně stal vůdčí osobou tohoto poúnorového obrození 

v ČSL, splnil z pohledu komunistů „zadání a roli", kterou mu nabídli - a kterou 

přijal. Jestliže měl snad pocit, že to ,je vše", následující měsíce ukázali, že ne. 

Osoba Josefa Plojhara se totiž KSČ hodila do plánu, jak po „zdolání" Národní 

fronty, „udolat" i katolickou církev. Právě ono únorové zasedání komise ÚV KSČ 

konstatovalo, že ke spolupráci byli získáni kněží jako Bohuslav Černocký a Jan 

Fiala - a že se jednalo s Plojharem o jeho účasti na tzv. kandidátce Národní fronty, 

připravované komunisty pro blížící se parlamentní volby. Komunisté tak vlastně 

počátkem února 1948 paraleleně řešili jednak převzetí moci, ke kterému dle nich 

97 SOkA Olomouc, zpráva o biskupské konferenci v Olomouci 1945, referát Jarolímek. Dostupné In: 
Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 11-12. 
98 Srov.'Tamtéž, s. 11-12. 
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nazrál čas - a vedle toho se snažili „pacifíkovat" roli církve. Únorové politické 

události na chvíli dostaly přednost a jednání s Plojharem „usnulo". Stejně tak se 

připravovalo zřízení sekretariátu „pro pokrokové katolíky" - především na Moravě. 

I tento záměr byl na chvíli utlumen. 

„Myslím, že bychom měli kurs na to, odpoutat katolickou církev od 

Vatikánu. Dostat je tak daleko, aby se s Vatikánem rozešli a stali se národní 

církví"100, prohlásil Gottwald na červnové schůzi UV KSČ. Vznik národní církve -

ovládané a řízené komunisty, to byl jasný cíl, který byl na úrovni komunistické 

strany obecně sdílený, jen nebylo jasné, jak razantně a rychle tento cíl naplnit. 

Katolická církev totiž stále usilovně hledala formu soužití katolíků ve státě 

vedeném KSČ. 

Zlomem se staly volby. Do 5. dubna se uvnitř komunistické strany počítalo 

se samostatnou kandidaturou jednotlivých politických stran „obrozené" Národní 

fronty. I Alois Petr jako předseda ČSL s touto situací plně počítal. Komunisté 

předpokládali, že by tímto způsobem mohli získat až 70 či 80% voličských hlasů.101 

Jako nejvážnějšího politického soupeře vyhodnotili lidovou stranu. Rozbít stále 

ještě přetrvávající soudržnost lidové strany s vlivnou církví bylo tedy naléhavým -

sice dílčím - ale o to důležitějším cílem. Pracovně bych nazval kroky, které byly 
podniknuty vrážením klínu mezi katolické činovníky. Protože od února 1948 

procházeli téměř všechny složky veřejného života „očistou od reakce", kdy byly 
„vyakčftováni" lidé považovaní za přinejmenším neloajální vůči politice KSČ, 
jevila se tato doba příhodnou k zakládání tzv. církevních komisí KSČ, které chtěli 

ovlivňovat chod církve - a získat ji do područí státu. Nejen do tčchto komisí, ale i 
do samotné KSČ vstupovali kněží - ať už s různými úmysly. Právě tato skupina 

kněží i laických osob spjatých s církví měla napomoci v „zaražení klínu" do řad 

církve. Mnozí z kněží chtěli kandidovat ve volbách. 

S koncem dubna roku 1948 ovšem převážil názor postavit do voleb 

jednotnou kandidátku Národní fronty - a církev k ní měla zaujmout kladný postoj. 

Čili souhlas církve pro kandidátku by ukázal dobrou vůli ze strany církve - a 

vlastně srozumění, že souhlasí s kroky vlády. V církevních komisích pracovali i 

kněží. Dle pokynů NF měly být tyto komise svolány na konferenci 22. dubna 1948, 

99 Tamtéž, s. 22. 
100 A ÚV KSČ, fond 01, schůze 9. 6. 1948. Dostupné In: Kaplan, Karel: Stát a církev 
v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 23. 
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která se měla nést v prorežimním duchu. Arcibiskup Beran tušil hrozící nebezpečí, 

proto adresoval kněžím své diecéze dopis v němž psal, že „ztotožňovat komunismus 

a křesťanství je buď nevědomost, nebo záludnost... Časné blaho nikdy nemůže být 

posledním cílem člověka, naopak i blaha časného musí se člověk někdy zříci, měl-li 

by pro toto časné blaho zhatit blaho věčné. /.../ Prohlašuji proto, že si přeji (...) 

abyste nepřijímali poslanecké nebo ministerské mandáty v žádné politické straně 

(...) Nedám svolení nikomu k jakékoliv kandidatuře, a když už dříve nějakou funkci 

zastával, žádám, aby co nejdříve za sebe poslal nějakého laika. /.../Budou činěny 

pokusy odtrhnout vás od svého biskupa. Snad se najdou i noví Jidášové, vyskytli se 

již. Důvěřuji svému duchovenstvu, věřím, že se nedá koupit za hmotné výhody... "102 

Za Berana se postavila biskupská konference, KSČ vše interpretovala jako Beranův 

odpor vůči vládě, mnohé kněží Beranův pastýřský list zvyklá - a raději couvnou. 3. 

května se Čepička i Plojhar osobně účastnili biskupské konference v Olomouci, se 

snahou získat církev pro kandidaturu kněží v nadcházejících volbách. Biskupská 

konference v duchu Beranova listu se zaměřila i na kněze v komisích: „ Kněží, kteří 

již byli poslanci, souhlasili s některými zákony a nařízeními, s nimiž nemůže 
1 m 

souhlasit křesťan, tím méně kněz." 

Vydat se cestou smíru se zdálo nemožné. „Co mi budeme v té beztřídní 

společnosti dělat? " posteskl si biskup Trochta.104 

2/ Proč Plojhar? 

Při ÚAV NF byl vytvořen sbor zástupců církví, aby projednal církevní a 

náboženské otázky. Generální tajemník A V NF Čepička se stal zároveň členem 

tohoto sboru, do části, reprezentující katolickou církev, byli jmenováni prorežimní 

lidé jako Plojhar, P. Fiala, P. Josef Velický a P. Beneš. Plojhar - stající na 

prokomunistické straně opět plnil svěřenou roli - a na poradě této církevní komise 

v polovině dubna pronesl slova, která jistě Čepička uvítal: „Nadšeně vítám 

proklamovanou svobodu náboženství, vyznání a kultu. Chci vyjádřit svůj nekonečný 

dík obrozené Národní frontě a vládě za jasné a definitivní vyřešení náboženských 

101 Srov. Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 27. 
102 A ÚV KSČ, fond 100/24, a. j. 864. Dostupné In: Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu 
v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 29. 
103 Katolická informační služba, č. 41, 4. 5. 1948. Dostupné In: Kaplan, Karel: Stát a církev 
v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 30. 
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otázek, které bude zaručeno ústavou. Jsme si vědomi povinnosti a možnosti plnit je. 

Naším úkolem bude přivést lidi dobré vůle a nezaujaté jak z kruhu duchovních, tak i 

laiků. Stranou budou jen lidé zlé vůle. Jestliže se dnes exponují věřící lidé pro 

republiku, nemůže jim za to být vytýkáno těmi, kteří se dříve exponovali ve smyslu 

fašismu. Jasně si pamatuji, že i mezi příslušníky církve bylifašisté. Kdo proto může 

odsuzovat lidově demokratický postoj kněží, vyšlých z lidu? Kdo by odsuzoval 

kladný postoj k současnému režimu, je zrádce! " Plojhar jako známý výborný řečník 

mnohdy volil až neuváženě útočná slova, která podrývala jeho snahu - nehnát 

církev do kouta. Slova o lidově demokratickém postoji kněží jen korespondují se 

slovy, která Plojhar pronesl před osvobozenými spoluvězni v koncentračním táboře 

Daehau v posledních válečných letech. Ony roky od května 1945 tedy vlastně 

nečekal na nic jiného, než nějakou formou naplnit svoji vizi kněžské práce člověka, 

který se bude podílet na budouvání nové poválečné republiky. KSČ Plojharovi 

poskytla prostor, aby se mohl angažovat. Plojhar se stal do jisté míry nástrojem 

v rukou komunistů, člověkem, který ochotně a z přesvědčení splnil roli. 

„Přišli za mnou lidé s otázkou, jak je možné, že byl zastřelen katolický kněz. 

Na to odpovídám dotazem: „Kde byl zastřelen? Byl zastřelen v kostele, na 

kazatelně, byl zastřelen ve škole? Ne byl zastřelen na hranicích, při útěku! Když 

kněz je zrádce a dělá ostudu církvi, kněžím a národu, nic jiného nezasluhuje. Jsme 

kněžími, ale jsme také příslušníky národa!" pokračoval Plojhar ve svém referátu, 

v němž vyzdvihl povinnost církevních činitelů být upřímnými a poctivými, nedělat 

skupinky a upřímně spolupracovat a neizolovat se. „Chci slíbit přítomnému 

kolegovi dr. Čepičkovi, že bude naší snahou vychovávat po stránce náboženské a 

mravní republice dobré občany. "105 

Jednání vlády s církví dospěla do bodu, kdy bylo přislíbeno stáhnout 

politickou kandidaturu všech kněží - ovšem stěžejní osobou se stal Plojhar. Pro něj 

chtěli komunisté získat výjimku. 

Plojhar se mohl stát trumfem i příčinou volební nejistoty. „Kdyby byl 

konflikt kvůli Plojharovi, může to být popud k odevzdávání bílých lístků, " vyjadřuje 

obavu Čepička, který ovšem odhaduje Berana: „Beran není bojovník a ostatní 

104 Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 324. 
105 ŠSÚA Bratislava, fond NF, Církevní věci 1948; 15. 4. 1948, Zpráva o poradě komise pro církevní 
a náboženské otázky při ústředním výboru Národní fronty. 
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pokrokoví kněžíjsou služebně mladí. Jsou to poměry složité, a pokud je máme řečit, 

musíme si počínat obezřetně. Původně Beran vyslovil souhlas s kandidaturou 

Plojhara a chtěl znát ostatní návrhy na kandidaturu. Osobně jsou prý pro něj tyto 

naše návrhy kandidatury kněží přijatelné. Kdyby zůstalo při tom a církev nešla 

dál...," zaznívá jeho přání.106 

Čepička dělal zřejmě jen na oko překvapeného, když se dozvěděl, že Plojhar 

- kandidující nadále - bude vtom případě stižen církevním trestem - bude 

sespendován. Myslel, že na Plojhara se to vztahovat nebude? P. Josef Plojhar měl 

být spíš opět vystrčen v roli poslušného ochotného člověka. 

Beran se ohrazoval, proti nařčení, že někomu slíbil, že Plojhar může 

kandidovat, přes zmíněný zákaz pro kněze. 

Čepička se zmínil, že Aloisi Petrovi „arcibiskup řekl, že P. Plojhar je ze 

zákazu kněžské účasti vpolitickém životě vyňat. " Později to tvrdil Petr i Plojhar.107 

Přítrž dohadům chtěl udělat Beran vysvětlujícím dopisem, adresovaným 

Antonínu Zápotockému: „Nenípravda, že dispens pro Plojhara byla se mnou znovu 

předem dohodnuta. (...) Račte si dáti přesně informovat o jeho kněžské minulosti a 

o jeho životě. Vždycky jste požadovali, aby kněz žil jako kněz, a když nebude, aby 

raději kněžství nechal. A to je i smysl kněžské suspenze. " 

Měl Beran na mysli jen obvinění, které vůči Ploharovi vznesl: že byl 

v koncentračním táboře v části s německými kněžími atd.? 

„ 2. Plojhar byl upozorněn předem ústně od svého biskupa a písemně ode 

mne, že neodvolá-li kandidaturu, bude suspendován. Svému biskupu odpověděl, že 

sdělení bere na vědomí, ale že kandidaturu neodvolá. 

3. Není správné spatřovat v suspenzi Plojharově útok na lidově 

demokratickou správu republiky. (...) Plojhar jako kněz přísahal, že se poslušně 

podřídí příkazů, církevních přdstavitelů. Poslušnost odepřel a za to je stíhán, za nic 

jiného. "108 

Spor měl dohru ve slovech člena církevní delegace Bouhala, který 

vysvětloval, že arcibiskup „měl na mysli dobu do příštích voleb (v roce 1948), ale 

106 Kaplan, Karel: Stát a církev..., s. 252. 
107 A UV NF, fond OC 1948-49, kr. 55/2, Zápis ze schůze církevní komise 17. 2. 1949. Dostupné In: 
Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Brno 1993, s. 34. 
108 Beran Zápotockému 5. 8. 1948. Dostupné In: Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu 
v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 34. 
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ne již další volební období".109 Čepička označil útok na Plojhara za útok biskupů 

proti vládě - z toho měly být vyvozeny důsledky. O Plojharovi se mělo i nadále 

jednat. 

„Buď bude Plojhar kandidoval přes odpor biskupů a riskujeme konflikt, 

anebo musíme akceptovat zásadu, že kněží se nemají účastnit veřejného života, ale 

potom by bylo potřeba rozšířit tuto zásadu na všechny ostatní věci", řekl ministr 

Kopecký, a dal tak najevo, že i v KSČ probíhala diskuze, jak problematiku církve 

řešit. „ Oni rozlišují kandidaturu (na poslance, pozn. RE) a ministrování. Plojhar by 

přišel kandidováním do konfliktu s biskupskou konferencí a při ministrování do 

konfliktu s Vatikánem. Myslím, že můžeme jejich (biskupů, pozn. RE) požadavky 

akceptovat, ale jen tehdy, když budou udržovat dobrý poměr k nám. Nedovolíme ale, 

aby se vměšovali do politiky. Můžeme Plojharovi nabídnout, že ho přesto ministrem 

uděláme, ale necháme to na vůli Vatikánu. Možná, že by přišel do konfliktu 

s Vatikánem. Konflikt s Vatikánem nabude jiného charakteru (pro účast na 

ministrování), pro nás příznivějšího. Můžeme žádat, že budou plnit jen úlohu 

duchovních apoštolů. Otázkou je, je-li lepší dostat se do konfliktu s biskupskou 

konferencí, nebo s Vatikánem. Myslím, že lepší je konflikt s Vatikánem. "110 Ze slov 

vyplýval jasný záměr. Návrh podporovat tedy neúčast kněží v politickém životě, byl 

brzy opuštěn, právě části režimu loajálně se tvářících kněží měla být ustavena tzv. 

Katolická akce, o níž více píšu v následující podkapitole. 

V samotné lidové straně vládla nejistota. Dokládají to zprávy infiltrovaného 

komunistického agenta, skrytého pod jménem C-5. „Polanský a Plojhar jsou podle 

Josefuse (lidovec z ústředí ČSL, též informátor KSČ, pozn. RE) nezkušeni a Petr 

musí často korigovat jejich projevy. Plojhar je prý sice poctivý a slušný člověk, je 

však náladový a tvárný," informoval v hlášení 7. května 1948.111 Na konci května 

se informace o Plojharovi začaly zase proměňovat: „Tajemníci ústředí jsou toho 

názoru, že zákrok episkopátu proti účasti kněží v politickém životě byl učiněn na 

popud Vatikánu. (...) Nemálo přispěla k tomuto zákroku předvolební kampaň 

italských komunistů, kteří použili projevů a fotografií Plojhara na svých volebních 

letácích. Poněvadž se Plojhar nepodřídil pokynům episkopátu, bylo mu nyní 

109 A ÚV KSČ, fond 100/24, a.j. 867. Schůze církevní komise NF 24. 5. 1948. Dostupné In: Kaplan, 
Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 35. 
110 AÚV KSČ, fond 02/1, svazek 2, a. j. 118. Dostupné In: Kaplan, Karel: Stát a církev 
v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 253. 
111 AMV 305-384-1, s. 310. 
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českobudějovickým arcibiskupem (sic, správně má být biskupem, pozn. RE) 

oznámeno, že je mu zakázána kněžská činnost. Ve vedení lidové strany byly obavy, 

že Plojhar bude zbaven kněžské hodnosti, čímž by mu byla pravděpodobně 

znemožněna jeho kandidatura. ""2 Se začátkem června se dle C-5 Plojharova 

pozice obrátila k lepšímu: „ Plojhar! Má nyní velmi dobrou posici a k vyloučení z 

církve prý nedojde. Stanovisko biskupů, až na biskupa hradeckého Pichy, je pro 

Plojhara příznivé. Všichni mladší biskupové stojí za ním a proto také Vatikán 

nepodnikne žádné kroky. Vatikán zahájil snad proti Plojharovi kroky jen z toho 

důvodu, že fotografie Plojhara byla nesena jako propagace před volbami v Itálii, 

čímž bal (sic) Vatikán na Plojhara upozorněn. Dnes již něco podobného se nestane 

a proto možno počítati se vší pravděpodobností, že Plojhar zůstane ve své funkci 

politické. ""3 Ale s postupujícími událostmi, do nichž později zapadla Katolická 

akce, se Plojharova pozice stáčela ke kladnému i zápornému konci. „Zpráva z 

6/VIII.48. Posice Plojharova v ČSL je velmi vratká. Ústředí zamýšlí donutiti 

Plojhara aby vystoupil z ČSL a resignoval na min. křeslo. Pokud se týká členstva 

ČSL, působí aféra Plojhar ve straně zhoubně. Nemá téměř vůbec stoupenců, jen 

snad z řad býv. polit, vězňů... " O třináct dní později C-5 napsal: „ 19/VI1I.48 Poměr 

ústředí k Plojharovi je úplně negativní. Bylo by bývalo vítáno, kdyby byl Plojhar 

resignoval a přijal nabízené /:církevní:/ místo v dosti slušné hodnosti... Na příkl. 

ozvaly se hlasy, které nadhodily, že Plojhar je nastrčeným komunistou. Vedení ČSL 

(...) je ale přesvědčeno o tom, že Plojhar bude z církve vyhoštěn. Jakou cenu bude 

míti Plojhar pro stranu i celou NF po jeho vyloučení, vědí již dnes, totiž, že 

prakticky žádnou!"114 Za stávající situace se z pozice KSČ jevil Alois Petr -

předseda ČSL - jako loajální spulupracovník. Ten taky tuto představu naplnil. 

Po proběhlých volbách 30. května 1948 zůstal Plojhar i nadále v delegacích 

NF, vyjednávajících s církví. Rozpaky Vatikánu vyvolal krok Berana - sloužit po 

volbě Gotwalda prezidentem za jeho účasti v katedrále sv. Víta děkovnou mši. 

Kněží a všichni církevní hodnostáři měli později, aby mohli vykonávat své 

povolání, složit do rukou státního úředníka slib - aby dostali státní souhlas. Beran 

byl jedním z posledních, který tak odmítal učinit. KSČ tento postoj vadil, proto byl 

7. března 1951 ONV Prah 1 komisí vyměřen trest pokuty 50 000 Kčs a určeno 

112 AMV 305-384-1, s. 308. Zpráva z 24. 5. 1948. 
113 AMV 305-384-1 , s. 306. Zpráva z 9. 6. 1948. 
114 AMV 305-384-1, s. 302-303. 
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místo internace, obec Roželov, dům č. 54, okres Blatná. Arcibiskup se odvolal, po 

zamítnutí byl 13. března internován mimo území pražské diecéze. 

3/ Počátek Katolické akce 

V červnu 1949 prohlásil Rudolf Slánský na poradě krajských tajemníků 

jasně: „Musí pochopit, oč v tomto boji jde, že nejde jen o spor mezi Beranem a 

Plojharem, biskupy a katolickou akcí, ale jde o boj reakce s lidově demokratickým 

režimem, přičemž Vatikán je nástrojem Washingtonu a amerického imperialismu. 

/.../Jde o to, ukázat katolíkům, že jim (Katolickou akcí, pozn. RE) nechceme vzít 

jejich náboženstvím, že jim nechceme vzít pánbíčka, ale že jen chceme, aby kněží 

byli loajální ke státu. "'15 

Katolická akce se stala dalším třecím kamenem mezi státem a církví. A opčt 

na straně státu, na čele Katolické akce, najdeme P. Josefa Plojhara. 

Proti rozhodnutí biskupů o suspensi Plojhara protestovalo vedení ČSL, 

Jednotný svaz českých zemědělců, Svaz bojovníků za svobodu... A všem Beran 

písemně odpověděl. V dopise Svazu bojovníků za svobodu uvedl, že „Plojhar byl 

v Českých Budějovicích vysvěcen jako příslušník německé národnosti" a že 

„ v Dachau byl v bloku č. 26, kde byli Němci. 16 

Obecně vyvolal fakt Plojharovy suspenze v řadách členů ČSL velké 

rozpaky. Argumenty, které Beran použil vyvolaly polemiku i na stránkách tisku. 

Při národních výborech začali od června 1949 působit církevní tajemníci, 

ministerstvo školství začalo vydávat Věstník katolického duchovenstva, hrozící 

střet církve s mocí už byl téměř neodvratitelný. 

Pokrokoví prorežimně orientovaní kněží, mezi něž patřil i Plojhar, měli 

sehrát další roli. Vznikl plán na rozpoutání kampaně - umělé kampaně, kdy 

vystoupí ona skupina pokrokových kněží,117 rozdělí církev. Stát do toho zasáhne, 

aby udělal jako by pořádek, a poté bude moci církev dostat do svého područí přes 

zmíněné mírové kněze. Do čela skupiny pokrokových kněží byl postaven Josef 

115 Srov. Kaplan, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 365-366. 
116 A ÚV NF, fond. Zprávy o práci ÚV NF 1948-1950, kr. 173. Srov In: Kaplan, Karel: Stát a církev 
v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 263. 
117 Plojhar, Mára, Horák, Lukačevič, Černocký. Někteří pokrokoví kněží byly ale stiženi církevními 
tresty, takže výběr z dosud neposkvrněných kněží byl trochu obtížný. 
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Plojhar. Kampaň nesla název Katolická akce. Gustav Bareš zodpovědný i za 

propagandu to nazval parafrází: jít na to po jezuitsku. 

Slánský na další poradě krajských tajemníků opět vysvětloval, jak by se 

mělo vše uskutečnit: „Na druhé straně je třeba nacházet a získávat pokrokové 

kněze. A to po různých liniích, po linii slovanské, československé, proti Vatikánu, 

který dnes dělá v mezinárodním měřítku politiku pro Německo, Anglii a Ameriku. 

Ukázat slovanskou tradici, na naši cyrilometodějskou tradici. Jsou případy, že 

získávají katolické kněze soudruzi do strany. Je třeba, abyste kněze ujistili, že 

členství ve straně neznamená ještě politickou činnost, to ještě neznamená, že budou 

kandidovat, a není v rozporu s tím, co říká biskupský edikt o zákazu politické 

činnosti kněží. Je třeba získávat pokrokové, slovansky smýšlející kněze. V některých 

místech svolali všechny kněze, aby projevili svůj kladný postoj k lidově 

demokratickému režimu, a my se nyní odvoláme na církevní předpisy. Někde žádají 

od kněží, aby se modlili za zdar díla Gottwaldova, za zdraví s. Gottwalda, někde, 

aby vedení projevilo kladný poměr k lidově demokratickému režimu. Kdybychom 

toho docílili, aby se kněží modlili za veliké dílo s. Gottwalda, to by působilo na 

katolicky orientované malozemědělce, že by to pro ně znamenala i volebně, že mají 

pro s. Gottwalda hlasovat... ""8 Kněží měli samozřejmě různé důvody, proč se 

angažovat. 

Na počátku ovšem byla ustavující konference Katolické akce - 10. června 

1949. Na ní bylo přijato Provolání, zvolen 60. členný výbor v čele s režisérem 

Národního divadla Ferdinandem Pujmanem - manželem Marie Pujmanové - a 

kněží byli i následně v tisku vyzýváni k podpisu Prohlášení. Pod líbivou fasádou se 

tedy skrývala snaha rozdělit uvnitř církev. Biskupové hned zareagovali halasným 

odporem. Do problému byl vtažen Vatikán. Exkomunikace se týkala jen kněží, kteří 

byli v čele Katolické akce, ne těch, kteří jen podepsali Prohlášení. Velkou krizi 

prožívala hlavní postava skupiny kolem Katolické akce - Plojhar. „Jeho biskup 

Hlouch mu vzkázal, že církevní trest může být odvolán, „jestliže se bude chovat k 

biskupům loajálně". Toto sdělení mělo na Plojhar a vliv. 24. června (1949, pozn. 

RE) se vyjádřil, „že nemůže souhlasit s KA bezvýhradně, že on sám ji bezprostředně 

neorganizoval a že proti ní má celou řadu námitek" Čepičkovi, s nímž jednal 

následující den, uvedl, „že dospěl kpřesvědčení, že církev neustoupí a že biskupové 

118 A ÚV KSČ, fond 018, porada 23. 3. 1948. Dostupné In: Kaplan, Karel: Stát a církev 
v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993, s. 247. 
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jsou tlačeni zbytečně daleko, jak jsme ani nechtěli," a doporučil s biskupy jednot. 

Čepička se domníval, že po rozhovoru Plojhar krizi překonal a byl zase loajální. Na 

schůzi „pokrokových kněží" 11. července (1949, pozn. RE) však Plojhar označil 
jako chybu používat název KA; „ tím jsme jim (biskupům) věc ulehčili". Tvrdil, že 

Vatikán a církevní hierarchie začne s útokem, tj. s exkomunikací. "'19 

V říjnu 1949 přijalo Národní shromáždění - také po poradě s 

„vlasteneckými knčžími" - zákon „O hospodářském zajištění církví a náboženských 

společností státem, což fakticky znamenalo, že kněží se staly zaměstnanci státu, 

který je platil, ale i kontroloval a rozhodoval o nich.120 Schválení tohoto zákona 

provázel tichý protest ze strany čelných lidovců. Alois Petr se záměrně neúčastnil 

zasedání vlády. Plojhar chyběl - i když Čepičkovi po domluvě slíbil účast. A k 

tomu Josef Plojhar oznámil, že v Praze nebude až se zákon bude projednávat v 

parlamentu. Církevní šestka zaujala nekompromisní stanovisko a pověřila Čepičku, 

aby Plojharovi sdělil, že má odložit cestu do Belgie. Plojhar zkrátka musel vystoupit 

v parlamentní diskuzi nad schvalovaným zákonem. A „ kdyby to odmítl, bude třeba 

uvažovat o dalším postupu" vůči němu. Jak se dalo čekat - Plojhar nakonec 

vystoupil.121 

Jestliže v únorových dnech roku 1948 stál Plojhar vedle Aloise Petra, ale za 

hlavní postavu mohl být považován Petr, v následujících měsících tomu bylo 

naopak. Pro Plojhara byla ze strany KSČ nachystána role destabilizátora stávajících 

církevních pořádků. Nejprve se v roce 1948 stal Plojhar ústřední osobou jednání o 

tom, zda mohou kněží kandidovat v nadcházejících volbách. Církev nechtěla udělit 

souhlas - zvláště ne Plojharovi. KSČ použila Plojhara jako záminku. Výsledkem 

bylo Plojharovo suspendování. Což ovšem nebyla konečná tečka za sporem 

Plojhara s církví, respektive v osobní rovině, za střetem Plojhara s arcibiskupem 

Beranem. Plojhar se stal i ústřední postavou v připravované Katolické akci. A tady 

už hlavní aktéři neušli církevní exkomunikaci. Pozdější „míroví kněží", v rozporu s 

církevním právem, „sňali" z Plojhara tyto církevní tresty. Plojhar tedy ač 

suspendovaný a exkomunikovaný kněz, sice chodil s kolárkem, ale oficiálně nesměl 

119 NA, A Ú v NF, fond KA 1949, kr. 59, Schůze pokrokových duchovních 11.7. 1949. 
120 Srov. Vaško, Václav: Mírové hnutí katolického duchovenstva - pátá kolona v církvi. Katolický 
týdeník, příloha Perspektivy č. 10, říjen 1996, s. 5. 
121 A ÚML, fond Gottwald, IV/3, č. 6, schůze Církevní šestky 5. 10. 1949. Dostupné In: Kaplan, 
Karel: Stát a církev..., s 100. 
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sloužit mše, ani se účastnit jiných církevních svátostí. Nepřísluší mi jako laikovi v 

oblasti církevního práva, zkoumat všechny aspekty tohoto střetu církevní moci s P. 

Josefem Plojharem, spíš to ve mně vzbuzuje otázky, jak sám Plojhar ve svém nitru 

tento „rozpor" řešil a jaký byl jeho vztah k víře a Vatikánu? Leccos lze vyčíst 

především z jeho novinových článků, ale přesto otázky zůstávají. 

7. Plojhar, MHKD a koncilní léta nejen pohledem exilového tisku 

Národní církev - „Míroví kněží" - Ustavení MHKD - Obrat v roce 1968 - II. 

vatikánský koncil a československá účast - Geneze antipatií Plojhara a Berana 

viděna očima tisku. 

Rostislav Petera'22 se pokusil charakterizovat Plojhara-politika: „ Předseda ČSL dr. Josef 

Plojhar ve svých projevech vždy zdůrazňuje, že jen ten může přesvědčovat, kdo sám je přesvědčen, že 

jenom ten může zapalovat, jehož srdce hoří opravdovým nadšením pro ideály, které vyznává, pro něž 

pracuje a za něž bojuje. (...) Kdykoliv předseda Čs. strany lidové dr. J. Plojhar mluví o míru, jeho 

slova svou opravdovostí posilují v nás vědomí, že jenom v míru nachází své naplněni naše 

křesťanská láska k bližnímu, naše láska k vlasti a národu... "I2J 

Gottwaldův cíl byl jasný: odpoutat církev od Vatikánu, iniciovat její rozchod 

s Vatikánem a změnit ji v národní církev, kterou je třeba změnit v prořeži mní... 

Uchopení moci ve státě vlastně komunisté připravovali už od Košického 

vládního programu. Ve všech organizacích vytvářeli své „páté kolony". Někteří z 

politicky ambiciózních kněží - jako Plojhar a Beneš hledali uplatnění v ČSL. 

Kromě nich se našla skupina „vlasteneckých" kněží, která byla hodně slyšet a moc 

se nelišila od komunistických agitátorů. Církevní nedůslednost v dodržování zákazu 

kandidatury kněží ve volbách v roce 1946 paradoxně pomohla tomu, že po 

Vítězném únoru komunistická moc, snažící se srazit církev na kolena, využila 

některých „služebníků režimu" - jako byl Plojhar, který byl nakonec suspendován 

ze svého kněžského úřadu. Aby KSČ úspěšně dovršila únorový puč, zřídila akční 

výbory - a nakonec i náboženskou komisi, aby obešla biskupy, do které přizvala 

„vlastenecké kněze" - Plojhara a Beneše. Prioritou státu bylo, aby církev uznala 

legitimitu nového režimu a zrušila suspenzi politicky činných kněží. Biskupové 

122 Plojharův blízký spolupracovník. 
123 Josef Plojhar: Budujeme socialismus. 
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chtěli od státu garanci, že nebude zasahovat do církevních záležitostí, a že zachová 

církevní školy. Stát se pokusil o jiný druh nátlaku na biskupy. Tak vznikla 

Katolická akce, která zastírala pravý důvod - a tím bylo odtržení „znárodněné" 

církve od Říma. Hrozila schizma, čehož si předem museli být vědomi „vlastenečtí 

kněží", kteří se akce účastnili. Papež proto v roce 1949 tyto aktivisty vyobcoval z 

církve.124 

Vlastenečtí kněží uskutečnili několik přípravných jednání. Na jednom z nich 

- v květnu 1948 - Plojhar vysvětloval nejen svou poúnorovou pozici, ale i roli 

„mírového" kněze, který „musí jít s lidem, protože z lidu vyšel". „Nevím čí vinou to 

je, ale je jisté, že je zde hluboká propast a my (kněží, pozn. RE) musíme nalézti 

novou pravou cestu k duši pracujícího člověka na venkově jsou ty problémy jinak 

stavěny než ve městech, na Valašsku a Slovácku máme jiné problémy, ale i ty tisíce 

dělníků ve Zlíně, v Praze v Kolbence, horníci v Ostravě a Kladně, ti všichni mají 

nesmrtelnou duši a my k nim musíme najít cestu. Nesmíme se věnovat jen těm, kteří 

náboženství ochotně přijímají (...) nesmrtelné duše mají všichni, všeh 12 milionů 

Čechů a Slováků. My musíme najít cestu k srdci toho lidu, který se nám v poslední 

době odcizil. (...) Je naším úkolem jít mezi něj. (...) Proto nás také namnoze a není 

to zjev okrajový, nýbrž celostátní, volal (lid, pozn. RE) do akčních výborů, do těch 

akčních výborů, do jejichž rukou je vložen osud našeho lidu. Volal a volá nás kněze 

mezi sebe. (...) Nebál se nás. (...) Dobře víme, že je naší povinností jako křesťanů, 

jako kněží, že máme stát věrně s našim lidem. Vidíme, že je naší povinností býti 

věrně oddáni vládě býti oddáni moci světské, o níž sám Kristus řekl, že je dána od 

boha. Vždyť i tomu Pilíátovi řekl: Neměl by jsi moc, kdyby ti nebyla dána zhora a 

kněz se spronevěřuje svému poslání, jestliže zaujímá k nim negativní stanovisko. " 

Zároveň přítomným osvětlil roli církevní komise a postupů vlády vůči kněžstvu: 

„ ...stát, který je na cestě k socialismu, bude sociálně spravedlivý i ke knězům všech 

vyznání podle slov Písma sv.: Je hoden Dělník mzdy své. Buďte ujištěni, že mi 

provedeme sociální spravedlnost i v našich duchovních řadách. To je program 

písma a program socialistického státu. Pokud se týká platů, mohu Vám povědět 

něco ze svého resortu. Máme lékaře ve velkoměstě, kteří mají měsíčně 200.000 Kčs 

příjmu, zatím co na druhé straně lékař idealista trpí i s rodinou, protože pracuje na 

venkově. I to se musí změnit a lékař, který přijde do našeho pohraničí bude lépe 

124 Exkomunikaci Plojhara hlásil i vatikánský rozhlas. V roce 1951, v rozporu s církevním právem, 
zrušil Plojharovu exkomunikaci pražský kapitulní vikář. 
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placen než ten, který sedí ve velkoměstě. Tak je to i u kněží. Čím menší fara a čím 

hubenější kraj tím bude kněz lépe placen. Pokud se týká náboženské výchovy, 

školský zákon v zásadě zavádí povinně náboženství vyjma těch případů, že si toho 

rodiče nebudou přát." Díky vlastní práci ve vládě přítomným Plojhar doporučil 

vstřícný postoj ke změnám, které se děly ve společnosti: „Jestliže dnes pracujeme 

pro dosažení stejné životní úrovně pro všechny, tak to není žádný moderní vynález. 

Křesťanství bylo mnohem komunističtější, když řeklo tomu bohatému patriciovi: 

Tvůj otrok bude s tebou na jednu roven. To byly křesťanské myšlenky, které hýbou 

světem. A proto se nemusíme bát našeho lidu, naší doby, to všechno je 

uskutečňování křesťanského programu. Prosil bych, abyste to našim lidem 

vysvětlovali, tím již zaujímáte kladný postoj, když ukážete na to co dělá naše vláda a 

náš lid po únorové době. To jsou namnoze čistě křesťanské zákony, ku příkladu 

zákon o půjčkách mladým manželům. To je zákon o kterém by měl každý duchovní v 

kostele kázat a mluvit, to je křesťanský zákon, který zaručuje sociálnč slabým lidem 

půjčku na založení rodiny. " Po Plojharovč projevu se strhla mohutná diskuze, na 

níž musel reagovat. Trochu překvapivě začal vysvětlovat: „Já si nejsem vědom, že 

bych se odcizil lidu. (...) My se přece nerozcházíme se socialisty v názorech na 

rodinu, stát a pod. V přikázání 5, 4 a 10 rozcházíme se však v přikázání 1,2 a 3.'2S 

Otázka, proč se na nás lid určitého přesvědčení a světového názoru dívá přes prsty, 

spočívá v rozdílu našeho světového názoru. My se hádáme se stoupenci jiného 

směru o to, jestli je bůh, jestli on má určitý vztah k lidské společnosti anebo jestli 

člověk je z opice a je nám zazlíváno, že nevstupujeme do některé strany, ve které ten 

lid je. Někteří řečníci říkají, jde to spojit, my říkáme, nedá se to spojit. Já na př. 

nemohu být komunistou, protože nesouhlasím s tím, co napsal Engels, Marx a v 

nové době Kolman. To jsou noví komunističtí evangelisté a v tom je ten ohromný 

rozpor. (...) To neznamená, že musíme vstupovat do KSČ. (...) Je vidět, že 

komunisté nechtějí našemu věřícímu lidu víru brát. Prosím je pochopitelné, že kněz, 

který si rozebere tuto otázku po fdosofické stránce dojde k určitým rozporům, ale 

ten prostý (věřící, pozn. RE) lid je v komunistické straně ne proto, že někdo před 

100 lety napsal, že člověk pochází z opice, ale proto, že má záruku, že tato strana 

125 Desatero Božích přikázání: 1. nebudeš mít jiné bohy mimo mne, 2. nevezmeš jména Božího 
nadarmo, 3. pomni, abys den sváteční světil, 4. cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a 
dobře se ti vedlo, 5. nezabiješ, 6. nesesmilníš, 7. nepokradeš, 8. nepromluvíš křivého svědectví, 9. 
nepožádáš manželky bližního svého, 10. nepožádáš statku bližního svého. 
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nejlépe pracuje pro jeho dobro, "l26 zakončil svůj řečnický monolog, ze kterého i 

tady vysvítá, že s poměrem Plojhara ke komunistické straně to rozhodně nebylo 

přímočaré - a mluvit v jeho případě o tajném členovi KSČ, je myslím i po těchto 

řádcích mylné. 

V červenci 1950 byl založen tzv. Velehradský výbor katolického 

duchovenstva, který v provolání prohlašoval, že „žádný z dosavadních režimů nám 

nedával takové možnosti uplatnění Kristova evangelia jako naše lidově 

demokratické zřízení. ",2? V době, kdy jiní kněží byli souzeni v inscenovaných 

procesech128 a omezoval se vliv náboženství, „vlastenečtí kněží" protestovali proti 

pronásledování komunistických „obránců míru" kdekoliv na světě. 

Při příležitosti udělení titulu honoris causa, promluvil P. Josef Plojhar na 

slavnostní promoci v prosinci 1950 v Karolinu o tom, že „mír a pokoj je základem 

křesťanského učení. Na úsvitu křesťanství slyšíme shůry známá slova: Gloria in 

excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi pokoj lidem dobré vůle. To je náš program: starat se o mír, klid a pokoj v 

teologickém a náboženském slova smyslu, aby každý člověk měl mír a klid ve svém 

srdci, protože vnitřní rozháranost nemůže být základem lidské spokojenosti a 

lidského štěstí. Jak bylo i později zvykem v jeho proslovech, klíčovým slovem byl 

mír. Ne nadarmo z tábora členů komunistické strany zaznívalo, že nekomunistu 

někdy mohou napadnout myšlenkové souvislosti, na které by komunistický ideolog 

nikdy nepřipadl. Svůj proslov v aule zakončil Plojhar větami: „Dvakrát přišlo z 

Východu jasné světlo, které zazářilo do srdcí lidstva. Poprvé, když se naplnil čas, 

kdy byly zaplašeny temnoty rozumu i srdce a políbily se nebe se zemí. To poprvé 

zazářilo z Východu světlo - ex oriete lux - když hvězda betlémská zvěstovala 

narození Nejvyšší lásky. A podruhé vzešlo lidské společnosti nádherné světlo - ex 

oriete lux - když se objevila záře Velké říjnové socialistické revoluce. 

126 NA, fond ÚV NF, složka ČSL - různé (1948), Projev ministra Plojhara ze dne 11. května 1948. 
127 Tamtéž. 
128 Jak absurdní mohla být kriminalizace kněze vzdorujícího komunistické vůli, ukazuju případ P. 
Františka Matýska. Byl stíhán za zpěv popěvku, který jako host zazpíval na svatbě - v uzavřené 
společnosti: 
„Haj husičky, haj, 
Klement nám dal ráj, 
Zápotocký samou dřinu, 
Jankovcová margarinu." 
Podle § 23 a § 24 zák. 231/1948 Sb. mu hrozil trest 1-2 roky odnětí svobody. Díky připravované 
akci „M" (udílení milostí), bylo trestní řízení tohoto kněze 29. října 1948 zasataveno. Securitas 
imperii 11, Praha 2005, s. 174. 
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Mnozí by nám chtěli namluvit, že tato dvě světla, tyto dva ohně se musí 

navzájem pohlcovat. Ne! Plameny se spolčují v sytý žár a v tomto žáru obou 

plamenů z Východu společně kujeme nové heslo: Ex oriete pax — Z Východu mír! 

Všichni lidé dobré vůle si musí podat ruce k této práci pro záchranu lidského štěstí. 

Když se nám toto dílo podaří, pak se v novém, důstojném a sociálně 

spravedlivém světě uskuteční to ideální, pro život určené slovo žalmisty Páně: 

„Iustitia et pax osculatae sunt - Spravedlnost a mír se políbily. "I29 

Na konferenci kněží v lednu 1951 řekl předseda Velehradského výboru Josef 

Plojhar o inscenovaných církevních procesech, že „rozhodnutí státní exekutivy byla 

správná, protože jsme se museli bránit zatahování kněží do ilegality a do 

protistátního postoje. My kněží, jsme mnohdy ani nevěděli, jak hluboko klesli ti, 

kteří nám měli být příkladem. "130 Po celé zemi se ustavovaly pobočky Mírového 

výboru katolického duchovenstva - a ve stejný rok se ustanovil na sjezdu v Praze 

Celostátní mírový výbor katolického duchovenstva, jehož předsedou se stal opět 

Plojhar, který v projevu sice prohlásil, že kněží uznávají autoritu papeže v otázkách 

víry a mravů, ale jedním dechem hned zdůraznil, že československé duchovenstvo 

by se mělo rozejít „s dnešní vatikánskou politikou, která plně přisluhuje světu 

kapitalismu a imperialismu." Dokazovaly to přeci církevní procesy, které vedly „k 

tvrdým, ale spravedlivým opatřením, nejen ve prospěch státu, ale také církve 

samotné. ",31 

Plojhar zasáhl i do života opata želivského kláštera Tajovského. „Plojhar 

pocházel z národnostně smíšené rodiny - jeden z jeho rodičů byl Němec (...) 

Osobně jsem se s ním nesetkal, ale s jeho činností bohužel ano. Od některých 

bohoslovců, kteří s ním studovali v Budějovicích, jsem se dozvěděl, že to byl už 

tehdy člověk nestálého charakteru, který prý vždy hledal hlavně svůj prospěch, a byl 

129 Věřit v krásu člověka. Z projevu při slavnostní promoci 13. 12. 1950 v Karolinu. In: Společná 
cesta - jeden cíl, s. 77-79. Na první pohled nezvyklé myšlenkové spojení obhajuje RNDr. Vojtěch 
Ullmann. U křesťanství a socialistického hnutí lze najít styčné body. Socialistické hnutí usiluje o 
spravedlivější lidský řád a zbudování solidární společnosti občanů bez ohledu na jejich náboženskou 
víru. „S trochou utopické nadsázky lze říci, že kdyby všichni křesťané začali opravdově žít podle 
etických norem své víry, udělali by tím největší revoluci v dosavadních dějinách (důslednější než 
byla Velká francouzská revoluce nebo VŘSR, a přitom bez zbytečného krveprolití). Že takový 
soulad je možný, ukazuje např. působení lidových kněží v Jižní Americe, snažících se v duchu 
"teologie osvobození" nejen o evangelizaci, ale i o sociální pozvednutí a společenské uvědomění 
indiánských obyvatel v duchu pokrokových ideálů rovnosti, volnosti, bratrství. Vedle výše 
zmíněných myšlenek Bolzanových byly u nás v novější době z tohoto hlediska zajímavé např. 
myšlenky P. Josefa Plojhara (když si odmyslíme některé sporné body jeho politického působení)." 
Dostupné na http://astronuklfvzika.cz/Krestanstvi-komunismus.htm (cit. 10. 4. 2007). 
130 Vaško, Václav: Mírové hnutí..., s. 5. 
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i velmi ctižádostivý. Už v semináři chodíval prý po večerech do hospod, což se 

později projevilo ve způsobu života, který vedl jako člen komunistické vlády. Režimu 

pomáhal organizovat i Vatikánem zakázanou katolickou akci a Mírové hnutí 

katolického duchovenstva. ",32 

Druhý sjezd MHKD,133 ke kterému vlastně nedobrovolně patřili všichni 

kněží - ale jen hrstka se exponovala, v prosinci 1959 pozdravil telegramem i Nikita 

Chruščov. Po přečtení telegramu celý sál provolával slávu SSSR. 

MHKD - udržované státní mocí - se dostalo do krize, už když v roce 1965 

Vatikán uzavřel s Československem dohodu: správcem pražského arcibiskupství se 

měl stát biskup Tomášek a nově jmenovaný kardinál Beran se měl - bez možnosti 

návratu - odebrat do Říma. Hnutí se bálo, že hlavní slovo dostanou biskupové. 

Události Pražského jara ovlivnili i MHKD, které se chtělo také demokratizovat. 

Právě Plojhar to byl, kdo ujistil ministra kultury Hoffmanna, že také MHKD vítá 

demokratizaci veřejného života a je připraveno jednat se státem o dosud 

nevyjasněných církevních otázkách. Nejen na Plojharovu hlavu se snesla kritika, že 

u exponujících se kněží z MHKD „hrál roli finanční zisk, kariérismus, nevyřízené 

účty s církevními představenými, nedostatky ve vlastním kněžském životě. "134 Kněží 

žádali náboženskou svobodu a také personální změny, proto se v režii P. Vladimíra 

Rudolfa konalo 21. března 1968 zasedání předsednictva MHKD, na kterém 

rezignoval nejen Plojhar. Zdiskreditované hnutí bylo nahrazeno biskupy 

podporovaným Dílem koncilní obnovy. „Míroví kněží" se stáhli do ústraní, ale 

posrpnové události jim daly opět příležitost. V průběhu sedmdesátých let vznikla 

obdoba MHKD pod názvem Sdružení katolických duchovních Pacem in terris.1351 

toto hnutí bylo spíš uměle udržováno normalizačním komunistickým režimem.136 

Od procesy zatížených padesátých let uplynulo jen několik zdánlivě 

poklidných roků. Kněží, jen náznakem horliví mimo kostel, byli překládáni na 

místa, kde museli začínat stále znova - z ničeho, navíc spíš byly jen ve funkci 

údržbářů kostela. Pokud měli větší pastorační úspěchy, byli zbavování státního 

131 Tamtéž. 
132 Tajovský, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti. Rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem 
želivského kláštera, Praha 2001, s. 386. 
133 Což byl konečný název hnutí. 
134 Revue dějin socialismu č. 1/1969, dostupné In: Vaško..., s. 5. 
135 Název od 31. 8. 1971. 
136 Srov. Vaško..., s. 5. 
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souhlasu k výkonu duchovenské činnosti. V srdci církve - ve Vatikánu ale 

docházelo ke změnám. V roce 1958 zemřel Pius XII. a na jeho místo nastoupil 

nečekaně stařičký Jan XXIII. Tento, jak každý předpokládal, přechodný papež, 

vyhlásil ekumenický koncil - který byl zahájen 11. října 1962. Byli na něj pozváni 

biskupové z celého světa - včetně komunistických zemí. Z šesti moravských a 

českých biskupství nebylo ale obsazeno ani jedno. Uvěznění biskupové byli sice v 

roce 1960 amnestováni, ale neobdrželi státní souhlas - a nemohli se ujmout 

úřadu.137 Nakonec souhlas k odjezdu na koncil obdrželi po určitém váhání tři 

slovenští biskupové a - biskup František Tomášek.138 Jeli v doprovodu několika 

„mírových" kněží, kteří v Římě kromě hlídání biskupů neměli nic na práci.139 

Josef Plojhar už po zahájení koncilu ve svém úvodníku „Okolo koncilu" psal 

svou představu, co by koncil měl řešit: „My budeme sledovat a posuzovat průběh a 

výsledky koncilu hlavně z hlediska těch otázek, které jsou určující v dnešním 

světovém dění. Čekáme, že (koncil, pozn. RE) svou morální silou zabrání 

jakémukoliv užití atomových zbraní, že podpoří odzbrojení a postaví Církev po bok 

mírumilovných sil. "140 

Složitá byla stále situace Beranova, který byl internován. „ Že mons. Beran 

žije v odloučení, potvrdil i ministr Plojhar, když začátkem prosince (1962, pozn. 

RE) dlel ve Vídni na zasedám generální rady prokomunistické Mezinárodní 

federace protifašistických bojovníků. Mons. Beran prý se může kdykoliv vrátit do 

Prahy, musí jen složit předepsanou přísahu věrnosti. "'4' sdělil svým čtenářům 

exilový měsíčník Nový život. „Jak loni oznámily tiskové kanceláře, blahopřejný 

dopis sv. Otce k padesátinám kněžství are. Berana přišel nazpět s odůvodněním: 

Nedoručitelné. ",42 Exilová tiskovina mapovala na základě informací od 

československých občanů i z československých deníků počínání ministra Plojhara, a 

to i různé maličkosti, jako že „byl zesměšněn od ministra Plojhara v Lidové 

demokracii z 8. dubna (1962, pozn. RE) v článku „Kongres se modlí" zvyk začít 

zasedání amerických sněmoven modlitbou. ",4i 

137 Arcibiskup Beran a biskupové Hlouch a Skoupý dosud byli internováni. 
138 Oficiálně působil jako farář v Moravské Hůzové, jako (tajně vysvěcený) biskup mohl vystupovat 
jen za hranicemi své vlasti. Katolické noviny důsledně používaly ustálené spojení „dr. František 
Tomášek, administrátor z Moravské Hůzové". 
139 Srov. Hartmann, Jan (edd.): Kardinál Tomášek. Generál bez vojska...? Praha 2003, s. 21-22. 
140 Lidová demokracie, 14. 10. 1962, s. 1. 
141 Nový život - exilový měsíčník vycházející v Římě, č. 2/1962, s. 46. 
142 Nový život č. 4/1962, s. 102. 
143 Nový život č. 7-8/1962, s. 177. 
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Čtenáři se na stránkách Katolických novin, které byly v podstatě hlásnou 

troubou CMV KD,144 mohli dočíst zprávy o dění na koncilu - psané se zpožděním, 

někdy bez uvedení autora, a čerpajícím především z informací od „mírových" 

kněží, kteří pobývali v Římě. Jedním z „mírových kněží" tamtéž byl také Josef 

Beneš.145 Protože neměl plnohodnotný statut člena koncilu, toulal se městem a 

čtenářům líčil své zážitky: „...ale je třeba vidět všechny stíny toho „amerického 

způsobu života", vidět stíny kapitalistického velkoměsta: asfaltovou literaturu, která 

šíří otravu v nejkrásnějších květech budoucnosti národa, kina, jejichž programem je 

ponejvíce krvavá historie z Divokého západu a oplzlé historky sexuálního rázu, 

žebrota, jež bolí, zvláště, je-li provozována ženami s dítětem v náručí nebo 

stařenami, jejichž oči mluví o skutečné bídě a jsou tak v křiklavém protikladu s 

obchodem plným jídla, jenž tvoří pozadí k tomuto obrazu u nás již neznámému. ",46 

Nový život v dubnovém čísle v roce 1963 referoval opět o Plojharovi: 

„Hlavníprojev (na zasedáníMHKD, pozn. RE) - „politický", píšíKN-měl ministr 

Plojhar; „ události ve světě i jednání ekumenického koncilu plně daly za pravdu 

naší práci", řekl mimo jiné. "14? 

Svolavatel koncilu se další etapy jednání nedožil, „...bylo několik minut 

před půl dvanáctou hodinou 21. června 1963, na svátek Božského Srdce Páně, kdy z 

komína nad Sixtinskou kaplí vystoupil bílý dým, oznamující desetitisícům věřících, 

shromážděných na náměstí před Svatopetrskou basilikou v Římě, že třetí den trvání 

konkláve byl zvolen nástupce sv. Apoštola Petra. A brzo nato oznamuje kardinál-

diakon Alfredo Ottaviani, že novým papažem byl zvolen arcibiskup milánský, Jeho 

Eminence Jan Křtitel kardinál Montini, který přijal jméno Pavel VI... "148 „Poučení 

novému papeži dával Plojhar v úvodníku Lidové demokracie z 30. června (1963, 

pozn. RE), tj. v den korunovace, „Od Jana k Pavlovi"," psal Nový život, jehož 

redaktoři pečlivě četli československý tisk.149 Neopomněli se zmínit o situaci 

Beranově: „Ministr Plojhar udělil v půli června rozhovor redaktoru kanceláře 

Associated Press o náboženské situaci v ČSSR; zvi. se mluvilo o osudu pražského 

144 Celostátního mírového výboru katolického duchovenstva. 
145 Ač po Únoru stále věrným „prorežimním knězem", několikrát byl přesto sledován StB, např. akce 
Páter (20. 8.-27. 8. a 21. 11.-23. 11. 1967 - měl odjíždět do NDR, sledovali, s kým se sejde), akce 
KONCIL II (23. 2.-19. 3. 1963, není tak úplně jasné, proč jej v této akci StB sledovala), akce Dědek 
1 (11. 10. 1974 a 22.-23. 3. 1975, podezřelý, že se účastní nedovolené náboženské činnosti). 
146 Katolické noviny č. 50, 16. 12. 1962, s. 3. 
147 Nový život č. 4/1963, s. 91. 
148 Katolické noviny č. 26, 30. 6. 1963, s. 1. 
149 Nový život č. 9-10/1963, s. 197. 
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arcibiskupa Berana. Svými odpověďmi, někdy až trochu cynickými, ministr Plojhar 

potvrdil, že are. Beran žije v bývalém premonstrátském klášteře v Nové Říši a že 

nemá svobodu pohybu. O jeho osudu se jedná mezi vládou a Vatikánem. "150 

Se začátkem druhé části koncilu se na podzim roku 1963 dostavila do Říma i 

výprava spolutvořená mírovými kněžími z Československa. Cílem bylo odevzdat 

papeži při setkání dar - křišťálovou vázu s cyrilometodějskými motivy Mikoláše 

Alše, dílo železobrodských sklářů.151 „V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 

Otcové koncilu z ČSSR byli mezi prvními, které Sv. Otec přijal po zahájení druhé 

části zasedání vatikánského koncilu, "152 líčili Katolické noviny - a v jednom z 

dalších čísel neopomněly dodat: „ Ve své původní zprávě, kterou přinesly Katolické 

noviny v č. 42 z 20. října, jsme zdůraznili, že účastníci koncilu v ČSSR byli mezi 

prvními, které Sv. Otec přijal. /.../ Z citované zprávy však nevynikl druhý 

mimořádný rys audience, že totiž Sv. Otec přijal i členy doprovodu (mírové kněze z 

MHKD, pozn. RE) našich koncilních Otců a oslovil je zvláštním projevem. To se při 
i e o # 

žádné jiné audienci nestalo a neděje.Nový život událost popsal takto: ,,10. 

října sv. Otec Pavel přijal v soukromé audienci čtyři biskupy z ČSSR, kteří se 

účastní koncilu. Zůstal s nimi delší dobu v rozhovoru ve své knihovně; biskupové mu 

odevzdaly dary: křišťálovou vázu (...) a Poselství Celostátního výboru katolického 

duchovenstva ČSSR, podepsané ministrem Plojharém (...) a Benešem. Po ukončení 

rozhovoru s pány biskupy sv. Otec pozdravil též ostatní kněze, kteří je provázeli. "154 

Téma Beran bylo pro Plojhara téměř věčné. „ ...odmítl vyjednat redaktorivi 

vídeňského deníku Die Presse rozhovor s are. Beranem, prý má všechna práva jako 

každý občan, ale cizí novináře nepřijímá, protože překroutili některá jeho 

prohlášení... "15S 

I přes všechna tato prohlášení Plojhar stále hledal cestu zpět k církvi. 

„...navštívil mons. Nécseye (slovenského biskupa, účastníka koncilu, pozn. RE) a 

zajímal se, jak by se mohl smířit s Církví. Mons. Nécsey prý mu odpověděl, že první 

podmínka je vzdát se všech politických funkcí a zanechat jakékoliv politické 

činnosti. Plojharem pronásledování Církve v ČSSR začalo, a jen vyřešením jeho 

150 Tamtéž, s. 199. 
151 Nový život přinesl zprávu, že čs. rozhlas 19. září hlásil, že vázaje dar ministerstva školství. 
152 Katolické noviny č. 42,20. 10. 1963, s. 1. 
153 Katolické noviny č. 45, 10. 11. 1963, s. 3. 
154 Nový život č. 12/1963, s. 251. 
155 Nový život č. 3/1964, s. 71. 
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případu může začít jednání o nějaké plodné a Svaté stolici přijatelné dohodě. "156 

Tato zpráva zřejmě předznamenávala další události. O arcibiskupa Berana se 

intenzivně zajímali zahraniční novináři: „ Vídeňský deník Express přinesl 13. května 

(1964, pozn. RE) zprávu o návštěvě svého redaktora v Radvanově u arcibiskupa 

Berana. (Nedaleko leží ves Janov, kde se narodil slavný „Pařížský mistr" Matěj z 

Janova, horlitel o každodenní sv. přijímání v Čechách ve 14. stol.). Přístup k domu, 

ve kterém náš primas bydlí, je opravdu málo snadný; z Mladé Vožice (...) vede k 

Radvanovu úzká okresní silnice. Čtyři kilometry se musí jít pěšky. Dům stojí o 

samotě, okolo jsou ještě tři domy (...), je to bývalá vila pražského řezníka Jana 

Zesly. Spolu s panem arcibiskupem jsou tam internováni biskup z Litoměřic mons. 

Štěpán Trochta, olomoucký světící biskup mons. Stanislav Zela a premonstrátský 

opat Augustin Machalka z Nové Říše, který byl odsouzen r. 1950 v proslulém 

procese proti řeholníkům. Starají se o ně sestry sv. Hedviky. „ Mají páni dovolení od 

ministerstva zahraničí?" byla první otázka are. Berana. Z rozhovoru ještě 

vyplynulo, že převezením z Mukařova zamýšleli komunisté snížit počet návštěv. 

Sekční šéf z ministerstva školství přijel jednoho dne do Mukařova a prohlásil, že 

zdravotní stav mons. Berana není uspokojující, že je bledý ve tváři, a proto že 

potřebuje změnu vzduchu. Arcibiskup na podzim snad bude smět na koncil do Říma; 

podotkl však, že jeho místo je mezi katolíky v ČSR, ne v Římě. Pokračuje v knize o 

bl. Anežce České a ve volných chvílích pomáhá sestrám při práci v zahradě. Když 

redaktor vycházel z budovy, neviděl černou Škodu, která tam stála, když do budovy 

vcházel; našel ji před poštovním úřadem ve Vožici. ",57 O víc jak měsíc později se o 

rozhovor s arcibiskupem pokoušel italský novinář: „ V italském katolickém deníku II 

Quotidiano píše novinář Valerio Ochetto, že se nadarmo snažil setkat s pražským 

arcibiskupem mons. Beranem v Radvanově. Hlídač u brány mu řekl, že potřebuje 

písemné svolení Úřadu pro církevní záležitosti z Prahy. Tam mu řekli, že mons. 

Beran si nepřeje návštěvníky. (...) Hlídač u vily -jen v kalhotech, bez košile -

zůstává neoblomný: písemné svolení z Prahy, nebo nic. - Zostření dozoru nad 

mons. Beranem a ostatními biskupy internovanými v Radvanově potvrzují i 
((158 katolické tiskové kanceláře..." 

156 Nový život č. 5/1964, zadní strana. 
157 Nový život č. 7-8/1964, s. 175. 
158 Nový život č. 9-10/1964, s. 203. 
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K vyřešení situace Josefa Berana přinesl československý tisk zprávu, že 

„Dr. Josef Beran, jehož jmenování kardinálem ohlásil papež Pavel VI., odletěl 

19.11. (1965, pozn. RE) do Říma. /.../Na přání své i Svaté stolice zůstane již trvale v 

Římě pro plnění funkcí vyplývajících zejména z kardinálské hodnosti. "159 

Plojhar tento fakt musel brát jako prohru. Cítil zřejmě rovněž velké rozpaky. 

„Jmenování kardinálem muselo být pro Plojhar a velmi nemilé; před několika roky 

se před novináři oháněl tvrzením, že kdyby Vatikán za are. Beranem stál a jeho 

postoj schvaloval, jistě by ho už dávno jmenoval kardinálem. "160 

Po Beranově odjezdu z republiky Plojhar na stránkách tisku ještě nějaký čas 

činil výpady proti Beranově jednání za hranicemi republiky. „V LD v úvodníku 

„Revanšisté z povolání", ministr Plojhar napadá kard. Berana, „bývalého" pražs. 

arcibiskupa. Vytýká mu, že navazuje „velmi úzké" styky s českými a slovenskými 

emigranty v Římě, že „ neváhá vyhledávat přátelské kontakty i se sudetoněmeckými 

revanšisty." 161Měl na mysli návštěvu, kterou u Berana, pobývajícího v Mnichově, 

vykonali představitelé sudetoněmeckých organizací jako Ackermanngemeinde, a 

pak přijetí poslance R. Hackenberga v Římě. Všechna setkání se nesla v duchu 

myšlenky odstranit nedorozumění z minulosti. Na čtvrté zasedání stále 

probíhajícího koncilu mohl odjet mj. také mons. František Tomášek,162 v té době ve 

funkci pražského apoštolského administrátora. Plojhar později podporoval 

Tomáškovu pozici. 

„ V Lidové demokracii se objevily v měsíci říjnu (roku 1965, pozn. RE) dva 

články z pera ministra zdravotnictví Plojhara namířené proti Církvi, sv. Otci a 

kard. Beranovi: „Přihlížet k realitě dneška" a „Měníse Vatikán?". (...) Své útoky 

ministr Plojhar opakoval i na zasedání Celostátního mírového výboru katolického 

duchovenstva v Hradci Králové; tam vytýkal čs. biskupům přítomným na koncilu, že 

se „proti nenávistným projevům zmíněných emigrantů rázně neohradili (...)". Za 

takové situace prý čs. vláda nemá zájem na dalším vyjednávání s Vatikánem. (...) 

Že by ministr Plojhar cítil, že se jeho pozice ve vládě viklá, a tak svými útoky chtěl 

ujistit mocipány na Hradě, že jim ještě může být užitečný?, " m psal exilový Nový 

život - a stejně tak nepustil Plojhara ze zřetele ani na konci roku 1965. „Lidová 

159 Katolické noviny č. 9 ,28. 2. 1965, s. 1. 
160 Nový život č. 3/1965, s. 67-68. 
161 Nový život č. 9-10/1965, s. 192-193. 
162 Účastnil se už druhého a třetího koncilního zasedání. 
163 Nový život č. 12/1965, s. 248. 
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demokracie přinesla 5. prosince v článku ministra Plojhara několik vět z listu, jímž 

prý čtyři biskupové přítomni na koncilu protestovali ve vatikánském státním 

sekretariátě proti projevům slovenských biskupů mons. Hnilici a Rusňáka na 

koncilu. (...) Uveřejněné znění se liší od toho, které biskupové skutečně odevzdali -

na nátlak z Prahy? Nebo aby předešli většímu zlu? Podle Plojharova článku 

biskupové též vyslovili výhrady proti některým projevům kard. Berana - prý brzdí a 

maří úsilí uspořádat vztahy mezi Vatikánem a ČSSR - kdežto v pravém dopise o tom 

není ani zmínky. ",64 Slovy In nomine Domini ite in pace - Ve jménu Páně jděte v 

pokoji165 zakončil papež Pavel VI. 8. prosince 1965 II. vatikánský koncil. Vánoce 

roku 1965 byly ve znamení „front na betlém, už se stojí fronty i na Ježíška, 

Vinettoua v knihkupectvích a na čokoládu ".166 

Tím vlastně skončila poslední etapa peripetie nevlídné zášti Josefa Plojhara 

vůči Josefu Beranovi. 

Beran sám o sobě říkal, že je „holt beran". Deprimovala ho malá postava, 

byl citlivý a paličatý. Narodil se 29. prosince 1888 v Plzni. V mládí moc ničím 

nevynikal. Chtěl se stát lékařem, ale nakonec povzbuzen katechetou, že na to má se 

rozhodl pro kněžství. Měl za sebou už bohatou univerzitní kariéru a post rektora, 

když byl 6. června 1942 - dest dnů po atentátu na Heydricha - zatčen. Přes 

„Pečkárnu", Pankrác a Terezín - kde rozbíjel štěrk a „byl jsem vyzáblý, a tak jsem 

palici sotva pozdvihl" - se dostal v červenci 1942 až do koncentračního tábora 

Dachau. Tady se potkal čtyřicetiletý Plojhar s víc jak třiapadesátiletým Beranem. V 

Dachau Beran začínal jako metař. Díky solidaritě spoluvězňů se dostal do výrobny 

vitamínových prášků. Začátkem roku 1943 onemocněl tyfem, zhubl na 49 kg. 

Nevyléčený spravoval punčochy v táborové punčochárně, dělal písaře v táborové 

kanceláři, než jej vyhodili. Spoluvězni mu opět pomohli najít místo - ve skladu 

brambor. Spolu s Plojharem se dočkal osvobození tábora 29. dubna 1945. 

V roce 1946 Berana papež Pius XII. jmenoval pražským arcibiskupem.167 

Složil do Gottwaldových rukou tentýž rok slib věrnosti republice. Od té chvíle se 

tento - jak sám zdůrazňoval nepolitický - člověk nevyhnul církevně-politickým 

jednáním. Především on prosadil, aby v roce 1948 byli kněží, kteří přijali 

164 Nový život č. 2/1966, s. 41. 
165 Nový život č. 1/1966, s. 2-8. 
166 Tamtéž. 
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kandidaturu na nějakou politickou funkci, suspendováni, tj. zbaveni pravomoci 

sloužit mši svatou a vykonávat kněžskou funkci. Suspendován byl i Plojhar. 

Komunisty ovládaný Svaz bojovníků za svobodu se postavil za Plojhara, v tisku 

napadl Berana - a vyloučil jej za svých řad. Máloco se jej dotklo víc. Na členství ve 

svazu a přátelství s protinacistickými bojovníky mu velmi záleželo. „Pro prolitou 

krev našich bratří a sester, pro slzy a bolesti osiřelých vdov a sirotků Vás 

zapřísahám: Nevnášejte do našich řad štvanice náboženské a politické!" napsal 

Svazu v odpověď na jejich jednání. Odposlechy nejen arcibiskupa, na které si 

stěžoval dopisem Noskovi, komunistická Katolická akce - to vše vyústilo v jasný 

Beranův protikomunistický postoj. Následovala internace. „Během internace jsem 

byl úplně izolován od světa. Jeden a půl roku jsme byl v pražské rezidenci." 7. 

března 1951 byl eskortován do arcibiskupského zámečku v Roželově u Rožmitálu. 

„Fešácký kriminál", vyjádřil se posměšně Josef Plojhar o střeženém domě 

obehnaném dřevěnou ohradou, ze kterého bylo vidět jen kus oblohy. Po 

několikerém stěhování168 byl Beran internován v Radvanově u Mladé Vožice. 

Neúnosnost internace a nejistá jednání mezi čs. vládou a Beranem vyústila v roce 

1963 v Beranův písemný dotaz k papeži Janu XXIII., jak by se měl zachovat. Ani 

čs. strana si nebyla jistá. Peripetiemi provázená jednání spojená i s misí 

vatikánského představitele Agostina Casaroliho, který se mohl setkat s 

optimistickým usměvavým Beranem, skončila až začátkem roku 1965. Uspíšena 

byla vlastně tím, že papež Pavel VI. jmenoval Berana kardinálem. Římský exil nesl 

Beran bolestně. Zemřel 17. května 1969.169 

„Míroví kněží" jsou jednou z oblastí historie, která se zdá být ještě 

neprobádaným územím. Spojil jsem kdysi připravované podklady k II. 

vatikánského koncilu viděnému očima exilového periodika Nový život s pohledem 

periodika na Josefa Plojhara a MHKD. Z konfrontace pramenů exilového a 

československého tisku mi vyšel obraz osobní antipatie Josefa Plojhara vůči osobě 

arcibiskupa Berana. I po této kapitole však neznám všechny kořeny jejich střetu. 

167 Od léta 1941, kdy zemřel arcibiskup Karel kardinál Kašpar, nebyl stolec obsazen. 
168 24. 3. 1950 Růžedol u Liberce, od 17. 4. 1953 Myštěves u Nového Bydžova, od 20. 12. 1957 
Paběnice u Čáslavi, od 4. 10. 1963 Mukařov u Říčan, od 2. 5. 1964 Radvanov u Mladé Vožice. 
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8. Bratr ministr Plojhar a dvacet let ministrování 

Role ministrových náměstků: František Kriegel - Zřízení Akademie lékařských věd 

- Kabinet ministra zdravotnictví, neresortní záležitosti - Čeko saram na břehu 

Tichého oceánu - Místopředsedou Světové zdravotnické organizace - Interrupce -

Problematika řeholních sester 

Zdeněk Hrabica napsal v týdeníku pro literaturu a kulturu Obrys-Kmen, literární 

příloze Haló novin: „Poštěstilo se mi, že jsem se v životě setkal s Dr.h.c. Josefem Plojharém, 

ministrem zdravotnictví Gottwaldovy vlády po únoru 1948. Bylo to už poté, kdy žádnou 

odpovědnost za nic nepociťoval a snad ani neměl. Ani před světskou, ani před nebeskou mocí. 

"Jednoho krásného dne mi zavolal předseda vlády Klement Gottwald a oznámil mi, že 

na návrh mých koncentráčnických spoluvězňů budu ministrem zdravotnictví v jeho vládě. 

Roztřepal se mi hlas: - 'To není možné, pane předsedo vlády, zatím jsem byl jenom 

ministrantem!', odvětil jsem tehdy ještě jako katolický kněz. Stalo se. Působil jsem v křesle, které 

se pode mnou neustále třáslo; k medicínskému oboru jsem neměl vůbec žádné předpoklady a 

vlastně jsem mu ani nerozuměl. Za pár dnů se u mne z pověření generálního tajemníka ÚV KSČ 

Rudolfa Slánského objevil v tvídovém saku a v rajtkách MUDr. František Kriegel, vytáhl na stůl 

před sebe pistoli a předal mi pověřovací listiny náměstka se slovy: 'Budu zodpovídat za kádry a 

za finance; vaše role bude v reprezentaci!' Zanedlouho mne Klement Gottwald v humorném 

rozpoložení pověřil při pravidelném úterním promítání fdmů na Hradě předsednictvím pro 

dovoz polské 'wodky wyborowe... A najednou bylo po ptákách, spadla klec..." 

To mi sdělil bývalý Vatikánem exkomunikovaný katolický duchovní; se zápisem z tohoto 

setkám mne tehdejší šéfredaktor týdeníku Tvorba beze slova a bez mrknutí vyhodil. "j?0 

1/ Tovařišč pop 

Zhodnotit roli ministra Plojhara přísluší spíše odborníkům na zdravotnictví. 

V Gottwaldově obrozené Národní frontě získal Plojhar post ministra zdravotnictví, 

na kterém setrval až do roku 1968. Vůbec ze členů této únorové vlády Plojhar 

vydržel na místě ministra - a ještě k tomu jednoho resortu - suverenně nejdéle. 

. , u_ B e r a n _ symbol odporu proti komunismu, In: Securitas imperii 169 Srov. Vaško, Václav: ATCIDISK P Y Ě C H R Á M U S V P E T R A ) K A M S E P O H Ř B Í V A J Í V Ě T Š I N O U 

11, Praha 2005, s. 91-134. Beran je po 

jen papežové. věštecká koule 2007. Obrys-Kmen, týdeník pro literaturu a kulturu, 
170 Hrabica, Zdeněk: Nadviaani v ^ 2 4. 2. 2007. Dostupné na www.obrvs-

Cci, !0.4.2007>. 
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Řekl bych, že šlo zřejmě i o světovou raritu. Jeho vládní kolega Neumann, též 

Jihočech a národní socialista kupodivu vydržel ministrovat také dvacet dlouhých 

let, až do roku 1968, ale vystřídal různé resorty. Z našeho pohledu by se mohlo říci, 

že Plojhar byl na ministerstvu jako doma. V knize Kdo byl kdo v našich dějinách ve 

20. stol.171 se lze dočíst, že odborné záležitosti jeho ministerstva řídili náměstci a 

Plojhar se v úřadě spíše věnoval ochutnávání různých druhů alkoholických nápojů, 

umění, jež mu záviděli i alkoholem impregnovaní sovětští maršálové, kteří tohoto 

československého ministra familiárně oslovovali tovarišč pop.172 

Další historku vyprávěl svým spolustraníkům dokonce Plojharův vládní 

kolega. Ministr Václav Kopecký173 dovedl řečnit hodiny a hodiny, podobně jako 

Fidel Castro. Funkcionáři se vždy těšili „s čím zas Vašek přijde". Při svém zřejmě 

nejdelším projevu - zprvu před bedlivými, ale poté už jistě notně unavenými 

posluchači - řečnil od deváté hodiny ranní až do půlnoci téhož dne. Přítomní 

později po přečtení jeho knihy ČSR a KSČ174 nabyli dojmu, že jim vlastně celou 

dobu přednášel rukopis své knihy, která měla záhy vyjít tiskem. Na rozdíl od jiných 

stranických funkcionářů svá řečnická vystoupení Kopecký prokládal i různými drby 

a jistými pikantnostmi, pod jejich nánosem občas bedlivý posluchač postřehl 

informace, které se rozhodně nikde jinde nedozvěděl - a které mu dovolovaly 

předvídat budoucí vývoj. 

Později byl Kopecký předsedou vládní komise pro boj proti alkoholismu. Z 

titulu této funkce v září 1959 vykládal členům ÚV KSČ s porozuměním o 

Plojharovi. Mohl si dovolit zašpásovat na téma marného boje, který s alkoholovým 

pokušením před zraky veřejnosti sváděl ministr zdravotnictví. Publiku tak Kopecký 

sdělil Plojharovy názory: "Jenom pro zajímavost uvádím, že v rámci diskuze, kterou 

jsme vedli tehdy ve vládě o boji proti alkoholismu, uplatňoval Josífek Plojhar velmi 

houževnatě své známé přísloví, že "alkohol hubí národy, ale jednotlivcům neškodí". 

A také své druhé známé přísloví, že "je-li alkohol požíván v mírných dávkách, tak 

neškodí v sebevětším množství", k čemuž Josífek Plojhar obvykle dodával husitské 

heslo "Na množství nehleďte"175 

171 Churaň, Milan (edd.): Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. stol., II. díl N-Ž, Praha 1998, s. 74-
75. 
172 Tamtéž. 
173 1897-1961, v letech 1945-1953 ministr informací, 1953-1954 ministr kultury, člen ÚV a 
předsednictva ÚV KSČ, poslanec NS. 
" 4 Vyšla 1960. 
175 N A , f. 01, schůze 23 . -24 . 9. 1959. Dostupné In: Kaplan, Karel: Kronika komunistického 
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Plojhar spoléhal na své odborně zdatné náměstky a spolupracovníky, kteří 

mu například připravovali i několikastránkové podklady k vládním zasedáním.176 

Do poznámek si vpisoval své vlastní doplňující věty - tak říkajíc „do úst" - a vše 

četl na zasedání vlády. Uplatnil hlavně svůj řečnický talent. Mezi jeho náměstky byl 

na přelomu 40. a 50. let i František Kriegel.177 

V pátek 14. prosince roku 1951 zasedal ve sněmovně klub poslanců ČSL za 

předsednictví místopředsedy NS a klubu D. Polanského. Zastihla je smutná zpráva, 

kterou vyslechli ve stoje. Zemřel ministr dopravy a předseda ČSL Alois Petr. Na 

zasedání klubu pronesl smuteční projev místopředseda strany Josef Plojhar. Na 

druhý den se objevil nekrolog i v Lidové demokracii. „Vpá 14. prosince ve 12.30 

hod. zemřel po těžké chorobě ve Státním léčebném ústavu J. Wolkra v Tatranské 

Poliance ministr dopravy a předseda československé strany lidové Alois Petr. 

Zesnulému bude vypraven ve čtvrtek 20. prosince státní pohřeb z Pantheonu Nár. 

musea. " m Bylo téměř jisté, že Plojhar - první místopředseda — bude zvolen do čela 

strany. A opravdu se zanedlouho stal v pořadí teprve třetím předsedou ČSL. 

Plojhar vytvořil ze svého ministerstva i jakousi předsednickou kancelář, kam 

se se svými problémy obraceli na svého předsedu jeho řadoví spolustraníci i jiné 

osoby, a on se jim dle možností snažil pomoci.179 Stejně tak na ministerstvu 

vyřizoval také různé soukromé věci, třeba odtud organizoval stavbu své vily v 

Československa. Doba tání 1953-1956, Brno 2005, s. 702. Případně In: Kaplan, Karel - Kosatík, 
Pavel: Gottwaldovi muži, Praha - Litomyšl 2004, s. 224-225. 
176 Např. NA, fond Ministerstvo zdravotnictví, Schůze předsednictva vlády 10. VII. 63 v 15 hod., 
bod C. 16. Papír s nadpisem: Námět pro úvodní slovo s. ministra ke zprávě o hygienické a 
epidemiologické situaci v roce 1962 - vypracovaný nejbližšími poradci v rozsahu 2x A4 - nese na 
úvod přípisek: Doporučuje se - přednést v celém rozsahu. Text mírně seškrtán, upraven, doplněn 
rukopisnými vpisy. 
177 Fond v národním archivu v době psaní mé práce inventarizován. 
178 Lidová demokracie, 15. 12. 1951, s. 1. Ministr dopravy, předseda ČSL, Alois Petr zemřel. Alois 
Petr (26. 12. 1989-14. 12. 1951) se narodil v Tužíně, okres Jičín. Otec byl zedník, který v létě 
pracoval na stavbách a v zimě doma tkal na stavu. Matka byla zemědělská dělnice. Ze školy šel 
Alois Petr rovnou pracovat do továrny. Měl tedy jen obecnou školu a později si vzdělání doplňoval 
různými kurzy. Dostal se do čela křesťanské dělnické mládeže, stal se odborovým tajemníkem. 
Lidovcem byl od roku 1907. Za 1. sv. v. se dostal do Ruska, do čs. legii ovšem nevstoupil, za VŘSR 
pobýval v Moskvě. Od roku 1920 byl znovu v odborech - jako ústřední tajemník. Od roku 1925 se 
stal poslancem Národního shromáždění. V roce 1935 podporoval spojeneckou smlouvu ČSR-SSSR. 
Levicový uprostřed převážně pravicové ČSL. 24. 4. 1944 byl zatčen gestapem a vězněn. Po válce v 
poslaneckém dotazníku uváděl povolání soukromý úředník. Říms.-kat. vyznání, ženatý (s Antonií 
Bártovou, 2 děti, syn Miroslav později pracoval jako strážný v Čs. rozhlase), vlastnil i zbrojní pas. 
Alice Masaryková mu vlastnoručně odpověděla na soustrastný telegram (smrt Jana Masaryka). Jako 
na předsedu ČSL se na Petra obracelo množství režimem pronásledovaných lidí, aby intervenoval, 
odvrátil stíhání nebo sjednal nápravu. Při pohřbu se dočkal i čestné dělové salvy. Pohřben v Praze na 
hřbitově v Malvazinkách. 
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Praze-Bubenči. Výhodu měli jeho spolustraníci spjatí s ministerstvem 

zdravotnictví. Např. bratr František Šebera - zdravotní referent ONV v Jindřichově 

Hradci si pochvaloval v roce 1953, že „...bratr ministr dr. J. Plojhar je prvním 

ministrem zdravotnictví, který si s velkým zájmem všímá drobné práce lidovců v 

nižších složkách lidové správy a poskytuje jim mnoho cenných rad ze svých 

bohatých zkušeností, aby mohli dobře plnit své úkoly v zájmu našeho lidu. "180 

Jak to chodilo na ministerstvu hned po Únoru, líčil Plojhar na jaře roku 1968 

redaktorům Mladého světa: „Člověk; když vstupoval do naší strany (ČSL, pozn. RE), 

musel si být vědom, že je to skoro konec kariéry, konec možností. Lidé vstupovali k 

nám do strany jako hrdinové svého přesvědčení." A hned přešel k záležitostem, 

dotýkajícím se ministerstva. „My jsme kupříkladu nesměli mít nikde závodní 

organizaci. To bylo tehdy takové usnesení, že závodní organizace mohou existovat 

jenom komunistické. Ale poněvadž mi jsme ji měli na ministerstvu před Únorem a 

v Únoru jsme ji jaksi dali do pořádku, očistili, pak já tam také byl ministrem, tak to 

byl celostátní unikát, že na ministerstvu zdravotnictví existovala i v těch nejtěžších 

dobách vedle závodní komunistické organizace také lidovecká. Ale v našem 

podniku, v Lidové demokracii, jsme založit stranickou organizaci již nesměli. Ve 

vlastním podniku. Přitom tam byli asi tři komunisté, já teď přesně nevím, myslím, že 

tam byli dva a chtěli tam dostat třetího, aby vytvořili takovou buňku. Já proti tomu 

nic nemám, oni tam s námi krásně spolupracovali, ale že oni si mohli organizaci 

vytvořit a my ve vlastním podniku ne, to jsme těžko našim lidem vysvětlovali. Ovšem 

pro nás stála ta otázka takto: buď i za cenu všech těchto útrap udržet stranu, nebo 

jít od krámu. Nikdo mne nemůže kritizovat a volat k odpovědnosti, proč jsem dvacet 

let takhle trpěl nebo udržoval nedůstojné postavení, proč jsme neodešli. Ale moje 

osobní přesvědčení bylo zůstat za všech okolností, protože tak jsme mohli pro ty 
tl81 

naše lidi přece jen něco udělat. " 

Pokud o ničem jiném, potom to svědčí o jistém umění politického 

manévrování, kterým byl Plojhar nadán. Pro Plojhara ministrování znamenalo i 

nejednu starost. Kupř. v říjnu 1951 psal ministr národní obrany Nosek Plojharovi -

179 Např. vysvětloval, že „internace, které jsem měl podniknout za kněze, v 99% nebyly nikdy na poli 
náboženském." Voják a kněz - projev na konferenci vojenských duchovních 18. 2. 1949, In: Dva 
roky s lidem, Praha 1950. 
180 Při setkání po stranickém školení v klínci u Prahy. NA, f. ÚV NF, ČSL - TOL 1949. Dobrá práce 
lidovců v lidové správě, 16. 6.1953. Zprávu vydala TOL=Tisková agentura ČSL. 
181 Křížová cesta k socialismu. Redaktoři Mladého světa vedli 22. 3. 1968 rozhovor s J. Plojharem, 
tiskem vyšlo 13. 4. 1968. A KDU-ČSL, kr. 18/4, Osobnosti strany - J. Plojhar. 
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jako zodpovědnému činiteli - že je třeba sjednat okamžitou nápravu ve věci 

závažných nedostatků v potravinářství. Zhoršila se jakost potravin dodávaných 

armádě výrobnami národních podniků. Došlo k alarmujícím případům, kdy v 

konkrétně zjištěných podnicích skladovali zkažené maso u čerstvého, následkem 

čehož vypukly u vojenských útvarů epidemie. Personál těchto podniků tajil infekční 

choroby. Nedostatečné zajištění odpadních kontejnerů přitahovalo hejna much, na 

což poukazovali i okolo bydlící obyvatelé.182 

Zrod socialistického zdravotnictví nastal za Plojharova ministrování. V 

rámci ministerské funkce měl možnosti vyjíždět i do zahraničí. 15. září 1948 se 

zúčastnil lékařského kongresu v Budapešti. Při té příležitosti poskytl interview 

Maďarské tiskové kanceláři, kde mj. shrnul dojmy z maďarského zdravotnictví. A 

jeho slova byla plná obdivu. „Maďarské zdravotnictví má mnoho společného se 

snahami zdravotnictví v Československu. Maďarsko usiluje o jednotnou linii 

zdravotního plánu, t.j. zřejmé z příprav pro zestátnění léčebných ústavů a ve snaze 

po lepší distribuci lékařů (sic). Nejen mne, ale celou naši delegaci nápadně 

překvapil pokrok maďarského veřejného zdravotnictví, zvláště když jsme si 

uvědomili, že poválečné potíže zasáhly Maďarsko mnohem tíživěji než jiné země a 

že rekonstrukční práce byly prováděny za velmi svízelných podmínek. Maďarsko 

nemohlo také počítati s nějakou pomocí UNRI a celá zdravotní výstavba vyrostla z 

vlastní práce a vlastního přičinění." Novinář si nakonec rozhovoru neodpustil 

otázku „Proč není, podle Vašeho mínění v Maďarsku tak přátelský poměr mezi 

církví řím. katolickou a státem jako v ČSR?" Na což Plojhar obšírně odpověděl: 

„Světové reakci není v boji proti lidově demokratickým režimům nic svatého, aby se 

toho nesnažila využít záměrně ke svým cílům. Tak jsme ve všech státech lidově-

demokratických svědky toho, že reakce se snaží zneužít církve a zvláště církve řím. 

katolické pro své kalné záměry. S touto snahou se shledáváme jak v 

Československu, tak i v Maďarsku. Jsem však přesvědčen, že jako všude jinde v 

lidově-demokratických státech, tak i v Maďarsku se podaří vlasteneckému kněžstvu, 

které vyšlo z lidu a je s ním úzce spojeno, tak i širokým masám pracujícícho a 

věřícího lidu uchránit náboženství před tímto zneužitím. Svoboda náboženství je a 

bude ve všech státech lidově-demokratických existovat a věřící lid bude právě na 

182 N A , fond Ministerstvo vnitra - tajné 1938-1954, I. díl, Archiv s. min. Noska, sign. Americká 
armáda, r. 1945-1952, C. j. 0896/VHT 1951, 25. 10. 1951: Současná situace v potravinářství -
nedostatky. 
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základě náboženského přesvědčení pevným a věrným pilířem státu. (...) Měl jsem 

příležitost hovořit s pracujícím a hluboce věřícím maďarským lidem a zásady o 

nichž jsem se zmínil byly tímto dobrým lidem s nadšením přijímány. "I83 Téma 

náboženské svobody se nadlouho stalo námětem jeho zahraničních projevů. 

Na druhém světovém zasedání Světové zdravotnické organizace v Římě 16. 

června 1949 pronesl projev na téma světové spolupráce. Orientoval se samozřejmě 

na tábor komunistických zemí. V rámci ministerstva byla navazována odborná 

spolupráce nejen s našimi nejbližšími státními sousedy - především v oblasti 

lázeňské péče a vzájemného ošetřování pacientů. Ale ministerstvo se podílelo také 

na vybudování lékařských fakult ve vzdálených státech jako např. ve Vietnamu.184 

Na počátku 50. let se vynořil i problém zřízení Akademie lékařských věd. 

Ve svých pamětech a deníkových záznamech na tyto peripetie vzpomíná český 

internista a endokrinolog Josef Charvát: 

„Sobota 28. listopadu 1953 

[...] Přišel za mnou [Laufberger] víceméně tajně a jednání bylo důvěrné. 

Jde o Akademii. Opakuji v hlavních rysech obsah jeho řeči: 

Když se zřizovala Čs. akademie, dálo se tak za předpokladu, že se bude při 

Mzd zřizovat Akademie lékařských věd. Proto se do ČSAV nedostali lékaři, tj. 

klinikové, lépe řečeno profesoři nad I. rigorózum, s jedinou výjimkou Pelnáře. Letos 

brzy zjara navštívil Laufberger s Málkem ministra Plojhara, s nímž jednal 

v přítomnosti Janoucha (náměstka) o zřízení Lékařské akademie při Mzd a Plojhar 

závazně slíbil, že se to provede do konce roku 1953. Ale pak se situace změnila. 

Změnil to vlastně Hora, který jel z pověření Mzd do Maďarska, kde mluvil nevím už 

ským, a patrně taky s Rusznyákem (jenž je profesor interní medicíny a přitom 

nicméně prezident Maďarské akademie věd) a po svém návratu informoval ministra 

Plojhara a kolegium viceministrů, že vlastně lékařská akademie se v SSSR 

neosvědčila, (čemuž Laufberger odporuje), Maďaři že ji taky nezřídili, a nakonec se 

kolegium usneslo, že se zřízení naší Lékařské akademie odkládá o další rok. 

Nyní Laufberger soudí, že to celé není správné. Radil se se Šormem (jenž je 

vlastním direktorem Akademie - Nejedlý už se o to nestará) a s Böhmern, nikoliv 

183 NA, fond ÚV NF, složka ČSL - různé (1948). 
184 Viz smlouva z roku 1962, kterou dojednala čs. delegace při své návštěvě Ho-či-minova 
Vietnamu, a v níž vietnamská strana zavázala poskytnout materiální zázemí a čs. strana měla řídit 
výstavbu lékařské fakulty na území Vietnamské demokratické republiky a prostřednictvím čs. 
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s Málkem (před nímž vše zatím tajil), a jejich i svým jménem se mne nejprve přišel 

zeptat, co soudím o LA. Řekl jsem, že kdyby byla zřízena, bylo by to výhodné pro 

tisk, protože nemáme kdy tisknout ani knihy, ani běžné vědecké práce. Že však 

existovat nemusí: byli jsme tak dlouho bez ní, že to vydržíme i nadále. Ale má-li být 

zřízena, tedy nikoliv při ministerstvu zdravotnictví, nýbrž kdekoliv jinde. Řekl jsem 

otevřeně, že Mzd nemá mou důvěru. Že to, jak obsadilo Vědeckou radu „ vědci" 

rázu Skládalova, Vojtova, Horova, Maškova atd., je špatnou zárukou 

prvního výběru členů LA. Vyložil jsem mu, proč jsem se nechtěl stát předsedou III. 

sekce VR (že jsem nechtěl svým jménem krýt shromáždění, v němž je nejméně 20 % 

lidí nevhodných a neschopných). Dále jsem řekl, že postoj, jaký zaujalo Mzd 

k lékařským fakultám, je typický doklad neschopnosti tohoto ministerstva. Že by se 

mělo starat o veřejné zdravotnictví a že by s tím mělo na 5 let práce, než by zde 

udělalo pořádek, a nemělo by se plést do vědy, fakult atd. (Řekl jsem toho ještě víc 

a nebylo to příliš jemné.). "185 K nejzajímavějším pasážím patří kapitoly o vztahu 

medicíny a politiky. Například osobně léčil K. Gottwalda, ale přesto mu v roce 

1969 nebylo komunistickým režimem povoleno stát se řádně zvoleným rektorem 

Univerzity Karlovy. 

Plojharovo ministrování se dotklo také lékařských komor. „22. prosince 

roku 1891 byl vydán říšský zákon, podle kterého se měly zřizovat lékařské komory. 

V zákoně se mimo jiné pravilo, že "Lékařské komory jsou povolány o všech 

záležitostech, které se týkají zájmů společných lékařského stavu, úkolů a účelů, 

jakož i důstojnosti a vážnosti lékařského povolání, vývoje zdravotních nařízení, 

porady konati a usnesení činiti, s lékaři komorního obvodu, jakož i s jinými 

lékařskými komorami jednati, podání k úřadům svého obvodu se obraceti a skrz 

představený úřad zemský podávat c. k. vládě návrhy a žádosti". V lékařské komoře 

měli být povinně organizováni všichni lékaři. V království českém byla 

problematika lékařských komor vyřešena až vyhlášením pražského c. k. 

místodržitelství 15. října 1894, kterým byla zřízena jedna lékařská komora se sídlem 

v Praze, jež však byla rozdělena na sekci českou a německou. Prvním předsedou byl 

Josef Ostrčil - městský lékař na Smíchově. Komora dále pracovala i v nově vzniklé 

odborníků tamtéž učit vietnamské studenty. NA, fond Ministerstvo zdravotnictví, složka Materiály 
do vlády 1962. 
185 Josef Charvát a jeho doba. Úryvky z deníků a pamětí, část 4.: první léta ČSAV. Dostupné na 
www.vesmir.c77clanek.php3?CID=3422 (cit. 10. 4. 2007). K Josefu Charvátovi (1897-1984) bližší 
informace např. na www.lib.cas.cz/www/cz/referencni služby new.htm (cit. 10. 4. 2007). 
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Československé republice, kde úzce spolupracovala s dalšími lékařskými 

organizacemi zvláště na řešení otázek sociálního postavení lékařů. Jednalo se 

především o uzavírání smluv se svazy nemocenských pojišťoven. Zde se od přímých 

konfrontací postupně dařilo navazovat partnerštější vztahy. V roce 1925 předložilo 

ministerstvo návrh nového zákona o lékařských komorách, který výrazně oklešťoval 

pravomoc LK. Tento zákon prosazoval ministr Josef Tiso. Už v historii jsme měli 

štěstí na ministry. Nový zákon, podle kterého byly lékařské komory zřízeny proto, 

aby hájily, podporovaly a chránily zájmy a čest lékařského stavu, byl přijat až v r. 

1929. Za okupace byly volené orgány komory nahrazeny jmenovanými orgány, jež 

ustanovoval zemský úřad. (...) Tento nedemokratický stav jmenování orgánů byl 

zachován až do likvidace komor v roce 1950, což učinil Josef Plojhar. "186 Výrok je 

zde spíš obrazným pojmenováním, čtenář znalý úlohy ministrových náměstků a 

ostatních dobových okolností - ví své. 

Plojhar ovšem netrávil čas jen na ministerstvu. Vymožeností, organizovanou 

sekretariátem ministra obrany byla takzvaná tělovýchova v pražské tělocvičně na 

Klárově. Jednalo se o akce určené výhradně členům politického byra ÚV KSČ a 

některým členům vlády. Podle sdělení pracovníka Čepičkova sekretariátu Františka 

Trojana z roku 1954 na tuto „tělovýchovu" docházeli Kopecký, Fierlinger, Plojhar, 

Neumann a Čepička s manželkou. Zpočátku se prý hrál většinou volejbal, po kterém 

následovalo nákladné občerstvení, podávané písařkami ze sekretariátu ministra 

obrany. Pracovník tohoto sekretariátu J. Škultéty byl o něco sdílnější, ačkoliv byl na 

„tělovýchově" přítomen jenom jednou. „Na Klárov se chodilo jednou týdně. 

Nejdříve byl tělocvik potom koupání a potom, občerstvení, kterého jsem se nikdy 

neúčastnil a nemohu dát věcnou informaci... Cítil jsem se stísněný, nebyl jsem zvyklý 

pohybovat se intimně v takových kruzích a nikdy víc jsem se tam neobjevil... 

Pamatuji se, že jsem besedoval se soudružkou Votrubovou, která sice vyjádřila 

nespokojenost s Klárovem, ale podrobnosti jsem se nedověděl. Já jsem se domníval, 

že je to náladovost, a přesvědčoval jsem ji, aby zůstaly, protože šlo o dobré písařky 

a význam měla otázka utajení. Až po odstranění Čepičky jsem něco zaslechl, pokud 

jde o jeho chování na Klárově, avšak o podrobnosti jsem se už nezajímal. "18? Jak ve 

skutečnosti tělovýchovná setkávání skutečně probíhala, můžeme jen spekulovat. 

186 Z projevu prezidenta České lékařské komory MUDr. Davida Ratha. Dostupné na 
www.r iebe l . cz / lkc r / tm/aa .asp? id=418 (cit 10.4.2007). 
187 NA, komise I, sv. 32, a. j. 294. Nebo Kaplan, Karel - Kosatík, Pavel: Gottwaldovi muži, Praha -
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2/ K břehům Tichého oceánu 

Plojhar byl také autorem ve všech směrech pozoruhodné knihy K břehům 

Tichého oceánu. Netradiční cestopis v sobě spojuje cestopisné vyprávění, 

vypravěčovy postřehy ze setkání s lidmi, krajinou, místní kuchyní, kulturou, k tomu 

stručně nástiňuje dějiny té které navštívené země - a všudypřítomné jsou dobovým 

jazykem prodchnuté ideologické pasáže. Čtenář objeví zajímavé, jindy snad přímo 

lživé, příběhy. „Dvakrát v jednom roce jsem navštívil spřátelené země Dálného 

východu. Prvně jako vedoucí československé zdravotnické delegace. To bylo ve 

dnech 16. dubna až 28. července 1956. A již 8. března 1957jsem nastupoval znovu 

tuto dalekou cestu, velikou cestu jednoty a přátelství. Tentokrát jako člen 

československé vládní delegace, která se navrátila do vlasti 10. dubna 1957. /.../ 

Navštěvovali jsme nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, shlédli jsme průmyslové 

i zemědělské závody, seznámili jsme se s vynikajícími kulturními památkami. Na 

každé ze zmíněných cest jsme projeli kolem 40.000 km, takže jsme měli dostatek 

příležitostí přesvědčit se o nekonečných prostorách, na nichž se rozkládá náš tábor 

socialismu.1,188 

Škoda, že nelze zjistit, dělal-li si Plojhar během svých cest poznámky - a 

jakým stylem vůbec jeho knihy, tento cestopis nevyjímaje, vznikaly. Rozhodně na 

něj navštívené země zapůsobily. Jak zprostředkoval své zážitky pro českého 

čtenáře, lze posoudit z následujících pasáží. V první části knihy, zde v pasáži Host 

do družstva, putujeme s Plojharem po Číně: 

„Je sobota 5. května 1956. Svěží a čistý májový den. Z městských hradeb 

Pekinu vyjede několik aut. směřují k Západním horám. Objevuje se koryto řeky 

Jungtin, jejíž ničivé vody spoutala údolní přehrada. Vozy se přehoupnou přes 

historický most Marca Pola a pak se ztratí v hliněných úvozech polí. Po třiceti 

kilometrech jízdy se zastaví ve vesnici Čankuočuanu, kde hospodaří družstvo 
Čínsko-československého přátelství. 

Široká cesta je vroubena početnými skupinami vesničanů. Stojí tu mladé 

matky s dětmi v náručí, je tu mládež s praporky a malými bubínky, vstříc vozům 

jdou představitelé družstva. Postavou největší je předseda Kuo Jun. Zdraví se 

Litomyšl 2004, s. 157. 
188 Plojhar, Josef: K břehům Tichého oceánu, Praha 1957, s. 5. 

76 



P. Josef Plo jhar a jeho politické působení v letech 1945-1981 

srdečně s jednotlivými členy delegace československých zdravotníků. Potom hosté i 

družstevníci odcházejí společně do hlavní budovy družstva, nad jejímž vchodem 

hlásá čínsko-český nápis, že je to „ Koutek čínsko-československého přátelství". 

Usedají za dlouhý stůl. Na čelní stěně místnosti visí obrazy předsedy Čínské 

lidové republiky Mao Ce-tuna a presidenta Československé republiky Antonína 

Zápotockého. Na jiné stěně je Alšův Jan Žižka, jakož i názorné tabule a grafy, 

hovořící o vývoji družstva a výsledcích jeho hospodaření. V zasklených skříníchjsou 

uloženy dárky z Československa: panenky v národních krojích, fotografická alba, 

vázy a malované džbánky, korále a brože, gramofonové desky. Dvě copaté dívky, 

oděné v květované kazajky a modré kalhoty, se ujaly role hostitelek. Obličej mají 

snědý a září v něm jako dvě perly živá, kulatá a bystrá očka. Nalévají čaj a přinášejí 

burské oříšky z družstevní sklizně. Rozvíjí se přátelská beseda. A zde je záznam z 

této besedy ve formě dialogu, poněkud zjednodušený tím, že hlasy družstevníků 

tlumočí Kuo Jun a hlasy československé zdravotnické delegace Host. 

Kuo Jun: Vítáme vás z upřímného srdce v našem družstvu. Jestliže se nám 

podařilo dosáhnout v poslední době značných úspěchů v hospodaření, pak za to 

vděčíme velké podpoře naší vlády, ale také bratrské pomoci Československa, odkud 

jsme darem dostali zemědělské stroje, lékařské zařízení, obrazy a knihy. Máme už 

lety osvědčenou družbu s členy JZD ve Vinařících. Máme však také jedno velké 

přání: přispět co největším podílem k upevňování přátelství mezi vším čínským a 

československým lidem. 

Host: Přinášíme vám vřelé pozdravy od našich družstevníků a od všeho 

československého lidu. S hrdostí a láskou sledujeme výstavbu vaší veliké a krásné 

vlasti. Má slavnou minulost. Víme, že čínská civilisace je stará pět tisíc let. Když 

evropa byla ještě ponořena v barbarskou tmu, vstupovala již Čína do období 

feudalismu. Víme však také, že žádný věk minulý nevytvořil tak veliká a slavná díla, 

jaká vytváří lid Číny současné. Upřímně se z toho radujeme. A zvlášť se radujeme, 

že jste dosáhli tak skvělého vítězství ve výstavbě socialistického družstevnictví, že 

čínská půda přináší teď úrodu jen pro pracující lid. 

Kuo Jun: Počátky našeho družstevnictví se neobešly bez obtíží. Tak ne 

příklad do našeho družstva vstoupily v roce 1952jen 34 rodiny. V následujícím roce 
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to však už bylo 388 rodin, v roce 1954 604 rodiny a letos 2032 rodiny s 9125 členy. 

To znamená, že v družstvu je prakticky celá obec... "I89 

Další Plojharovo vyprávění se stále ještě odehrává v Číně: 

„ "Šao nien " je po čínsku mládí a „ kun " je zase palác. Rekne-li se tedy 

dohromady „Šao nien-kun", znamená to palác mládí, nebo jak mi u nás říkáme 

pionýrský palác. V Šanghaji byl takový dům otevřen roku 1953, právě o 

Mezinárodním dni dětí. Od té doby prošlo jeho branami přes milion dětí ve věku od 

devíti do patnácti let. /.../ Byli jsme rádi, že i nám se za pobytu v Šanghaji dostalo 

milého pozvání k návštěvě pionýrského paláce. Vypili jsme sklenku čaje s ředitelem 

domu a pak jsme se v doprovodu dětí vydali na prohlídku paláce. Mým průvodcem 

byla Fu Siu-juen, velká a štíhlá dívenka s mandlovýma očima. Chodila tehdy osmý 

rok do školy, to znamená, že dokončovala nižší střední vzdělání. 

V prvním sále, do kterého jsme vstoupili, zpívaly děti: s chutí a radostí, z 

plných plic. Pak jsme se octli mezi budoucími fotoreportéry a kameramany, staviteli 

lodí a krajkářkami, baletkami a gymnasty. (...) Každý kroužek vede význačný 

odborník, který s pečlivostí zahradníka pěstuje mladé, nadějné talenty. 

Dokladem širokého styku se zahraničím je bohatá korespondence. Čteme 

srdečný dopis pionýrů z 93. osmileté střední školy v Praze 14, Boleslavova ul. 1, 

uložený v jedné u četných vitrin. Prohlížíme si upomínkové předměty, které do 

paláce došly z 30 různých zemí světa. (...) Dokumentární snímky hovoří o 

radostných okamžicích setkání se zahraničními hosty, mezi nimiž byly řada 

význačných státníků. Nás zaujaly záběry z návštěvy členů Armádního uměleckého 

souboru Víta Nejedlého. 

Fu Siu-juen (druhá část jména značí: Krásný oblak) mě vede do knihovny, 

kterou má jako horlivá čtenářka a členka výboru aktivistů na starosti. V knihovně je 

více než 5.000 svazků, které si děti mohou vypůjčit a číst doma. Na jednu z těch 

svazků moje průvodkyně ukáže: „ Tuto knížku mají děti nejraději. Je to výbor z 

českých pohádek. Pohleďte, jak je ohmataná... " /.../ Nadešla chvíle rozloučení. 

Rozcházíme se plni dojmů a hlavně neradi. Cítíme, že si nás velké nadšení dětí, 

jejich smělost a čistota srdce, houževnatá vůle naučit se něčemu užitečnému pro 

život, zcela podmaňují. Na krku nás hřeje rudý šátek - čestný dar šanghajských 

189 Tamtéž, s. 26-27. 
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pionýrů. Vázaly jej drobné ruce budoucích hospodářů veliké země a jak věříme, 

hospodářů dobrých a šťastných. 

S pocity svátečními, jaké se rodí jen v okamžicích povznášející radosti, 

vstupujeme do vozů. Už zavrčely motory - avšak kdo to ještě přibíhá od bran 

paláce? Naše Fu Siu-jen. Tvář má zarůžovělou jako jabloňový květ, když spěšně 

rozvazuje uzlék na hedvábném šátku a dává mi na památku malou fotografii. Pak 

ještě cosi napíše na bílou čtvrtku papíru. Co to bylo? „Prosím, abyste všem 

československým dětem tlumočil vřelé pozdravy čínské mládeže. Ať žije a vzkvétá 

přátelství mezi čínským a československým lidem! Spionýrským podravem Fu Siu-
«,.190 jen. 

I v této knize jsou zavádějící pasáže snažící se potvrdit, že v Číně, Vietnamu 

a jinde vládne náboženská svoboda, což Plojhar ilustruje rozhovory s místními 

katolickými duchovními. „Petr Vo-thanh Trinh není ovšem zdaleka jediným 

vietnamským katolickým knězem, který příkladně plní své poslání a těší se 

všeobecné úctě a vážnosti. (...) Patří mezi ně i trojice, která v roce 1956 zavítala do 

Československa. Připomeňme si jména těchto tří kněží, s nimiž jsem rozmlouval 

krátce před jejich odletem do Československa: Bartoloměj Tran-quang Nguyen se 

narodil v provincii Cantho v jižním Vietnamu. Do severního Vietnamu přišel v roce 

1954, podobně jako Petr Vo-thanh Trinh. Je členem Vlastenecké fronty v zoně Ta-

ngham a svého času řídil revui „Pro Boha, pro vlast". Aktivním účastníkem 

osvobozovacích bojů je Dominik Nguyen-udy-Loc. (...) Nejmladší z této trojice je 

Dominik Pham-quang Phuoc. (...) Je členem celostátního výboru katolíků, 

milujících vlast a mír. Nikoli na posledním místě zasluhuje vzpomínky pan Ngo-tu 

Ha, který byl vedoucím vietnamské katolické delegace do Československa. (...) Je 

členem presidia Vlastenecké fronty a předsedou mírového sdružení katolíků ve 

městě Hanoji. (...) Překročil již sedmdesátku. (...) Po svém návratu z 

Československa uspořádal velké přednáškové turné, které bylo zvlášť účinné mezi 

katolíky v oblasti 17. rovnoběžky. ",91 

Plojhar asijské země objížděl ve funkci ministra zdravotnictví. Při návštěvě 

KLDR proto popsal chod československé nemocnice: 

„Není tajemství, které by se nepodařilo člověku rozluštit, říká se. 1 nám se 

podařilo rozluštit tajemství dvou korejských slov („Čeko saraml, pozn. RE). 

190 Tamtéž, s. 53-55. 
191 Tamtéž, s. 111. 
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Znamenají v překladu asi tolik, jako: český člověk, nebo ještě přesněji - přihlížíme-

li k tomu, že jde o zvolání - „ať žije český člověk". A zjistili jsme dále, že takto jsou 

v provincii Severní Changen nazýváni sovětští i polští odborníci, prostě každý 

Evropan. Všichni jsou pro korejské děti a korejské občany „ Čeko saram " -

Čechoslováky. A kdo to všechno způsobil? Veliká obliba československých 

zdravotníků, lékařů i sester, kteří již v roce 1953, to jest hned po skončení války v 

Čondžinu vybudovali a do konce roku 1956 řídili československou nemocnici 

Červeného kříže. 

Je to nemocnice našeho krajského typu, tedy moderní ústav, který má 13 

odborných lůžkových oddělení a sedm odborných oddělení nelůžkových, vlastní 

transfusní stanici, sklady a pomocné provozy, je vybaven nejlepšími léčivy, přístroji 

a nástroji. Včele každého oddělení byl do konce roku 1956 náš lékař a naše sestra. 

Svou odbornou připraveností a vzornou spoluprací se zasloužili o to, že dobrá 

pověst nemocnice přerostla brzy rámec provincie a že se o ní nyní mluví jako o 

nejlepším ústavě v Koreji. 

Naši zdravotničtí pracovníci se sjížděli do Čondžinu z různých koutů naší 

republiky, z Čech, Moravy i Slovenska. Každý z nich měl mnoho dobrých vlastností 

a možná, že i některou méně chválihodnou. Jedno však měli všichni: srdce. A to je 

také ono tajemství jejich úspěchu. (...) 

Jestliže je třeba zachránit člověka, který si louhem poleptal a zničil zažívací 

ústrojí, to jistě není úkol snadný. Totéž se týká jiných případů a zákroků, jako jsou 

na příklad resekce plic nebo transplantace cévy u pacienta, trpícího Búrgerovou 

chorobou. A co každodenní práce v oddělení pathologie, kde sice už nikdo nemůže 

umřít, ale kde je rovněž nezbytné přistupovat k smutnému dílu s velkým fondem 

ušlechtilých citů? (...) 

Ukázalo se, že naši zdravotníci plnili své úkoly v Koreji opravdu odpovědně, 

a proto také úspěšně. Čtyřikrát týdně pořádali na jednotlivých odděleních 

lékařskou, lékárenskou a všeobecně zdravotnickou výuku. Měsíčně přijímali na 800 

pacientů a ambulantně vyšetřovali přes 18.000 lidí. Kromě toho vykonávali 

svědomitě patronát nad závodní nemocnicí při železárnách Kim Čaka v Čondžinu, 

nad sanatoriem v Čulu a dětským útulkem v Nanamu. Pacienti za nimi přijížděli i z 

jiných provincií. Obvykle vlakem, ale často i na dvoukolových vozech, tažených 

volským potahem. Byly i takové případy, že pacienta přivlekli příbuzní na vlastních 

zádech. 
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A naši lékaři léčili a uzdravovali, vyučovali, radili a pomáhali - a při tom 

ještě zpívali. Česká a slovenská píseň se často rozléhala v oblasti čondžinské 

nemocnice. Zasloužil se o to především československý a potom i korejský kulturní 

klub. Přispěla k tomu též výborná slovácká kapela, která několikrát excelovala 

nejen v čondžinském, ale i ve fenjanském rozhlase a pomáhala utužovat družbu mezi 

všemi zahraničními zdravotnickými skupinami v Koreji. (...) Ukázalo se, že mnozí z 

našich lékařů, mistrů na svých nemocničních odděleních, dovedou také jak se patří 

„ štrngnout do strun ", že nezapřou národ, jehož život - jak se praví - je v hudbě. A 

tak nás za návštěvy čondžinské nemocnice ani příliš nepřekvapilo, když z úst 

sličných korejských dívek zazněla neočekávaně a s velkou mírou citu píseň "Ti„ há 

voda do Dunajka padala" nebo „Hvězdičky, dobrou noc" či „Kačena divoká". 

Nejeden z našich lékařů zazpíval zas píseň korejskou, třeba tu o květince Toradži, 

kterou v Koreji zpívá vždy jen dívka. Něco nás však přece překvapilo. Když jsme 

totiž jednou otevřeli dveře chirurgického oddělení a vstoupili do sálu, zastihli jsme 

tam v neobvyklé situaci sedmiletého synka správce naší lékárny. Čon Mjon Gua, 

který byl před čtyřmi dny operován pro akutní zánět slepého střeva, seděl na svém 

lůžku, bradičkou tiskl horní desku velikánských houslí a s plným soustředěním hrál 

svým spolupacientům českou národní „Ovčáci, čtveráci". /.../Koncem roku 1956 

byla naše čondžinská nemocnice odevzdána vládě Korejské lidově demokratické 

republiky... ",92 

Čtvrtou asijskou zemí, kterou Plojhar navštívil bylo Mongosko. Ze všech 

navštívených zemí existuje nepřeberné množství fotografiií. 

V revolučním čase zrodilo Se tdké současné mongolské malířství a 
sochařství. Jeden z nejstarších umělců - Manibadar - se dříve zaměstnával 

náboženskou tvorbou. Nyní si pro svou práci vybírá themata ze současného života. 

(...) K vůdčím mongolským malířům patřil rovněž Čojdok, který zemřel v roce 1956 

a je autorem monumentálního obrazu „Setkání Suché Batora s Leninem". Jiný ze 

současných malířů - Cevegžav - vytvořil populární plátna „ Vlci přepadli pasoucí 

se stádo", „Návrat z vojny" a „Hrdinský čin". (...) Z výtvarných děl budí 

zaslouženou pozornost především jezdecká socha Suché Batorova, zhotovená podle 

návrhu sochaře Čojmbola a zdobící krásné náměstí v Ulan Batoru. Sochař-samouk 

Žamba je autorem plastiky „ Lovec" a sousoší, které stojí v ulanbatorském parku. 

192 Tamtéž, s. 132-134. 
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/.../ O otázkách mongolské kultury rozmlouvali jsme v Ulan Batoru a za několik 

měsíc poté i u nás v Československu s vynikajícím mongolským novinářem, 

spisovatelem a vědcem, velikým přítelem Československa dr B. Rinčenem. (...) Pro 

nás je zvlášť potěšující a milé, že přímo z češtiny přeložil Fučíkovu Reportáž. /.../ 

Dr Řinčen ovládá několik světových jazyků. Kromě českého jazyka také ruštinu, 

francouzštinu a polštinu. (...) A právě novinářská práce ho denně spojuje s araty 

(...) „Lid a jeho moudrost - to byla moje druhá universita, " zdůrazňuje dr Řinčen. 

„A jestliže jsem se v životě něčemu naučil, něco poznal, pak si též uvědomuji, že 

jsem mravně svázán s lidem se o to opět rozdělit. " A dál dokazuje, jak je lid stepí a 

hor dobrý, jak pečuje o svá stáda a jaké má znalosti. Každý arat rozumí dobře své 

dýmce a počasí. Ví také, na kterém místě může postavit jurtu a pobýt tam deset až 

čtrnáct dnů; je mu známo, kde bude pást stáda na jaře a kde jsou nejepší podmínky 

k přezimování. Podle chuti rozezná různé druhy trav a pamatuje si přesně každého 

jednotlivého velblouda ve stádě o tisíci až dvou tisících kusů. (...) Podobně jako 

inteligence a dělníci, pečují také arati o prohlubování svých znalostí, pamětlivi 

toho, co říká jedno mongolské přísloví: „Nejmenší bohatství - zlato a drahokamy, 

prostřední bohatství - děti a příbuzní, největší bohatství - vědění a rozum." 

Dvě milé uzpomínky oživují vzpomínku na vzácné chvíle, strávené v Ulan 

Batoru s dr Rinčenem. Ta první je starožitnost: polychromovaná plastika, 

představující boha války Džamsarana, který v jedné ruce svírá jílec meče a v druhé 

lidské srdce. Tou druhou upomínkou je kniha: Fučíkova Reportáž v mongolském 

jazyce, podepsaná překladatelem... "I9S 

Poslední - a vlastně i úvodní - zemí, jíž delegace projížděla, byl Sovětský 

svaz. 

3/ Nejen na půdě Světové zdravotnické organizace 

Od roku 1958 bylo znovuobnoveno členství ČSSR ve Světové zdravotnické 

organizaci. Plojhar se na mezinárodní půdě - i díky různým zahraničním cestám v 

první polovině 50. let - zasazoval později o to, aby Světová zdravotnická 

organizace do svých řad přijala socialistické státy jako Čínu nebo Mongolsko. Na 

krátkou chvíli se v roce 1961 stal místopředsedou Světové zdravotnické organizace. 

193 Tamtéž, s. 169-171. 

82 



P. Josef Plo jhar a jeho politické působení v letech 1945-1981 

V únoru 1961 řídil ve funkci předsedy 14. zasedání Světové zdravotnické 

organizace v Dillí, návštěva Indie byla spojena i s přijetím u indického prezidenta 

Prassáda a předsedy vlády Nehrúa. V projevu na zasedání Světové zdravotnické 

organizace neopomněl připomenout, že „ složení aparátu SZO neodpovídá úloze a 

možnostem, jež mají některé země. Osamostatňování se bývalých kolonií vybízelo k 

novému rozložení sil v bipolárním světě, v němž chtělo hrát jistou roli i Hnutí 

nezúčastněných. „ Kuriózní a vážná je skutečnost, že v africké regionální úřadovně 

v Brazzaville nejsou africké země zastoupeny ani na jednom z vedoucích míst. 

Významná dnešní role afrických zemí není také vyjádřena ve složení vedoucích 

pracovníků SZO," podotkl Josef Plojhar ve svém projevu a poukázal i na 

nejlidnatější zemi světa: „za nejzávažnější nedostatek považuje čs. delegace 

skutečnost, že existuje řada států, které nejsou zastoupeny v naší organizaci. Je sice 

pravda, že některé země dosud neprojevily zájem o členství, ale to nemůže být 

důvodem k tomu, abychom se s tímto zjištěním spokojili. Tím závažnější je 

skutečnost, že se některým svrchovaným státům toto členství upírá. Neudržitelnost 

této skutečnosti vyniká zvláště zde, v pohostinné Indii. Sešli jsme se k svému 

zasedání ve významném státě největšího kontinentu naší planety, a naše jednání se 

opět koná bez účasti delegátů největší a nejlidnatější země asijského světadílu - bez 

zástupců Čínské lidové republiky. Je všeobecně známo, proč tomu tak je. Mezi námi, 

delegáty svrchovaných států sedí tzv. delegáti, kteří nejen nikoho nezastupují,194 ale 

svou přítomností zabraňují účasti jedině oprávněným zástupcům čínského lidu -

delegaci ČLR. Takový stav věci je pro činnost naší organizace velmi škodlivý a 

neudržitelný. Znemožňuje nebo velmi ztěžuje řešení složitých a často naléhavých 

zdravotnických problémů Asie. Nutno dále poznamenat, že ČLR není jediným státem 

asijského kontinentu, který není dosud členem naší organizace. Mám na mysli 

Mongolskou lidovou republiku, Vietnamskou demokratickou republiku a Korejskou 

lidově demokratickou republiku, jejichž členství by se mělo rovněž s urychlením 

realizovat. (...) Jsou jen dvě možnosti. Přehlížet nadále ona bílá místa, nevidět za 

nimi stamilióny lidí potřebných naší účinné pomoci a jednat tak jako autoři 

starověkých map, kteří neznámé končiny označovali obvyklým rčením: Hic sunt 

leonesl Ale pro nás nemohou na naší planetě existovat neznámá místa, a proto jsme 

z hlediska poslání naší organizace, z hlediska lidskosti a etiky povinni tento 

194 Zástupci Taiwanu. 
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problém řešit. " Na základě zkušeností z mezinárodních zdravotnických zasedání 

vytyčila čs. vláda ministru zdravotnictví v roce 1963 priority, kterými mělo být 

prosazování maximálního počtu čs. odborníků do ústředí Světové zdravotnické 

organizace, pořádání maximálního možného počtu konferencí na území ČSSR - a 

především propagování čs. léčiv a výrobků prostřednictvím Světové zdravotnické 

organizace.196 Díky zahraničním cestám se Plojhar stal jakousi reklamní tabulí pro 

domácí komunistický režim, dokládající navenek, že v republice existuje široká 

náboženská svoboda a pluralita politického života, když ministrem ve vládě byl 

lidovec a k tomu kněz - což neopomenul Plojhar demonstrovat kněžským oděvem a 

kolárkem. Především zahraničním novinářům se Plojhar snažil všemožně uvádět 

„na pravou míru" náboženskou situaci v Československu. Učinil tak i pro italský 

list EUnione Siciliana v březnu 1961. „Měl jsem nedávno příležitost přečíst si seriál 

reportáží, které ze svého pobytu v Československu vytěžil italský novinář, 

reprezentant listu „II Popolo". (...) Chtěl bych se jen krátce zastavit u jedné z jeho 

poznámek, která se týká náboženského života v Československu. /.../ Zmíněný 

žurnalista především líčí pocity člověka z tzv. svobodného světa. A tento člověk se 

náhle octne tváří v tvář nové skutečnosti: je v hlavním městě země, která se podle 

jeho slov „zahalila závojem mlčení". Je pochopitelné, že otázka stíhá otázku a že i 

jedna z prvních návštěv patří pražským kostelům. Host s překvapením a 

neskrývaným vzrušením zjišťuje, že tyto kostely jsou nejen otevřené a plné věřících, 

ale že i zbožnost, s níž se v pražských chrámech setkal, byla daleko vroucnější a 

opravdovější než ona, jakou si uvykl vidět o nedělích v kostelích Říma. /.../V této 

souvislosti zasluhuje především zdůraznění, že v Československu je plně 

zabezpečena náboženská svoboda. Také v nové ústavě Československé socialistické 

republiky z roku 1960 se výslovně praví, že svoboda vyznání je zaručena a že každý 

má právo vyznávat jakoukoliv náboženskou víru. (...) A jak je patrno i z uvedeného 

svědectví italského novináře, svoboda vyznání neexistuje v Československu jen na 

papíře, ale je skutečností každodenního života a zrcadlí se i v církevních zákonech, 

které upravují a urovnávají církevně politický život věřícího lidu. "197 Situace byla 

samozřejmě ve skutečnosti diametrálně odlišná. 

193 Pro zdraví a Štěstí národů, Z projevu na zasedání Svčtové zdravotnické organizace v Dillí, únor 
1961, In: Společná ces ta- jeden cíl, Praha 1963, s. 92 - 93. 
196 Srov. NA, fond Ministerstvo zdravotnictví, karton Materiály do vlády 1963, Informace pro schůzi 
předsednictva vlády 10.12.1963. 
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Změny, které se udály ve zdravotnictví za jeho éry, jsou ale neopominutelné. 

Ve funkci mu pomohlo také to, že se zdravotnické problematice věnoval už před 

válkou jako budějovický zastupitel - a nakonec i po roce 1945. Mnohé skutky, které 

byly na poli zdravotnictví uskutečněny, jen naplnili slova a myšlenky, které 

pronášel při svých projevech - a z nich bylo jasné, že socialistické zdravotnictví 

musí fungovat na jiné bázi, než byli lidé před Únorem zvyklí. A tak se nejen léčilo, 

ale snažilo se předcházet nemocem, lázeňská zařízení se otevřela široké mase lidí -

a technický pokrok zasahoval i do zdravotnictví. 

4/ Interrumpere, česky přerušení 

Asi nejkontroverznějším zákonem, který byl jeho ministerstvem uveden do 

praxe, byl zákon o interrupcích.198 Pro Plojhara jako kněze - byť v nepřízni církve -

to jistě bylo trochu ožehavé téma, byť to byl velmi pragmatický politik, který 

rozuměl přáním vládnoucí nejsilnější strany. Znamenalo to zřídit interrupční 

komise, které pod patronací ministerstva zdravotnictví vznikly zprvu při okresních 

ústavech národního zdraví a při každé nemocnici s poliklinikou. V roce 1962 došlo 

k úpravě předpisů o umělém přerušení těhotenství, nově na základě usnesení vlády 

vznikly užší komise při zdravotnické komisi okresního národního výboru, zpravidla 

tedy pro každou nemocnici s poliklinikou.199 

Když se k 1. červenci roku 1953 plánovalo zastavení činnosti všech 

mužských a ženských řádů, protože v prvé řadě šlo o řády ženské, ministr Plojhar 

na svém úřadě zařizoval „rychlovýchovu" zdravotních sester, které měly v 

nemocnicích a charitativních ústavech nahradit řádové sestry. Plojhar nejdříve 

souhlasil s jejich rychlým uvolněním za předpokladu výchovy náhradních sester v 

přípravných kurzech. Poté ale ministerstvo neprojevilo zájem o výměnu a Plojhar 

poukazoval na snížení zdravotní péče, protože řeholnice mají zkušenosti a 

všeobecně „ lepší výkonnost a poměr kpráci než laické sestry. " Nakonec souhlasil v 

letech 1955-1956 s propuštěním asi tisíce řeholnic z nemocnic a s jejich převodem 

do charitativních ústavů pro přestárlé a nevyléčitelně nemocné. 

197 Katolíci v socialistickém Československu. Vyžádaný příspěvek pro časopis CUnione Siciliana, 
Palermo, 25. 3. 1961, In: Společná ces ta- jeden cíl, Praha 1963, s. 72. 
198 O umělém přerušení těhotenství, připravován od roku 1953, plně realizován roku 1957. 
199 NA, fond Ministerstvo zdravotnictví, karton Materiály pro schůzi vlády, 4. 12. 1962, Interrupční 
komise. Pozn. za provedení interrupce byl účtován poplatek v rozmezí 200-500 Kčs. 
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V roce 1953 Josef Plojhar ještě zdaleka netušil, jak dlouho vydrží na postu 

ministra zdravotnictví. Nakonec byl celkem členem pěti vlád: Gottwaldovy, 

Zápotockého, dvou vlád Viliama Širokého a nakonec vlády Jozefa Lenárta.200 V 

Lenártově vládě byl Plojharovým kolegou v období 1963-1965 Čestmír Císař,201 

který ve svých pamětech vzpomíná, jak zasedání vlády vypadala: „Schůze vlády se 

konaly pravidelně každý týden a zabíraly mnoho hodin. Předseda J. Lenárt je řídil 

velmi tolerantně a dbal, aby nikdo z ministrů nebyl zkrácen v právu vyjádřit se ke 

kterékoliv otázce. Zhruba polovina členů kabinetu hovořila zpravidla jen ke svým 

materiálům. (...) Co mi vadilo, byla zřejmá nerovnoprávnost ve „ váze "jednotlivých 

resortů při konečném rozhodování. Šéfové hlavních hospodářských resortů, 

plánování, financí, těžkého průmyslu, energetiky ad. Suverénně prosazovali své i 

nabubřelé zájmy na úkor zájmů těch slabších. (...) Takřka nikdy za nic nebojovali 

ve vládě ministři obrany, vnitra nebo zahraničních věcí, neboť tyto resorty spadaly 

pod přímé vedení A. Novotného a vrcholné orgány strany jim zaručovaly pokrytí 

všech jejich potřeb. 

Nemusím dodávat, že i můj resort (školství a kultury, pozn. RE) patřil ke 

slabým a málo vlivným. Jednotlivá ministerstva byla zařazena do rozdílných 

kategorií: skupinu A tvořila tzv. nejdůležitější (vnitro, finance, těžký průmysl ap.), 

skupinu B středně důležitá (spravedlnost, zdravotnictví aj.), skupinu C ostatní 

resorty včetně školství a kultury. Toto zařazení mělo vliv na výši rozpočtu a také 

platů zaměstnanců. Úředníci MŠK a učitelé či kulturní pracovníci byli na nej nižším 

žebříčku tarifů. (...) Zní to možná směšně, ale také ministři byli rozděleni do 

kategorií podle „váhy" resortů a ti na konci řady dostávali podstatně méně než ti v 

čele. Můj základní hrubý plat např. činil 6 000 Kčs + 5 000 Kčs funkčního 

přídavku. K tomu patřily úhrada nájemného za byt, služební vůz s řidičem a 

dvoučlenný pomocný personál, který jsme však s manželkou odmítli. Možnost léčení 

a rekreace byla obdobná jako u členů vedení strany, avšak bez práva využívat 

rekreační areál ÚV KSČ na orlické přehradě. "202 

Na různých úkolech na ministerstvu pracoval Plojhar - byť s různými 

absencemi, protože především různě cestoval do zahraničí - až do posledních chvil 

200 25 2. 1948-15. 6. 1948: předseda vlády Klement Gottwald; 15. 6. 1948-12. 12. 1954: předseda 
vlády Antonín Zápotocký (od 21. 3. 1953 Viliam Široký); 12. 12. 1954-11. 7. 1960 a 11.7. 1960-19. 
9. 1963: předseda obou vlád Viliam Široký; 20. 9. 1963-8. 4. 1968: předseda vlády Jozef Lenárt. 
201 Ministr kultury a školství 20. 9. 1963-10. 11. 1965, poté Císaře na ministerstvu vystřídal Jiří 
Hájek. 
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na jaře roku 1968, než byl nucen ze svého postu odejít. 

Zhodnotit roli Josefa Plojhara jako ministra zdravotnictví v letech 1948-

1968 se v současnosti jeví jako trochu obtížný úkol. Hlavní příčina tkví v 

neuspořádanosti archivních materiálů, které jsou zčásti soustředěny v Národním 

archivu a prochází teprve řádnou inventarizaci. Co do objemu se ovšem nejedná o 

nijak závratně početný materiál. Jistým zdrojem by mohl být i archiv samotného 

ministerstva zdravotnictví, soustředěný v jeho budově. V této oblasti by byli 

samozřejmě povolanější historici mapující dějiny vědy v českých zemích. Mně šlo v 

této kapitole o postižení základních charakteristik, kterými se jak ministr, tak 

ministerstvo vyznačovalo. Vznikla tak možná poněkud nesourodá kapitola, čehož si 

jsem vědom. 

9. Bouřlivý osmašedesátý rok 

Pražské jaro, demokratizace v lidové straně - Plojhar nucené opouští předsednictví 

(MHKD, ČSL) - Peripetie s čestným předsednictvím 

Pokus o reformu socialismu v Československu roku 1968 dostal trochu 

zavádějící nálepku „Pražské jaro". Reformy, jejichž cílem bylo pokusit se vytvořit 

„socialismus s lidskou tváří", začaly totiž dřív než v lednu roku 1968. Přinejmenším 

už od června roku 1967, kdy na V. sjezdu ČSM zazněly hlasy svědčící ve prospěch 

plurality organizací mládeže a koncem téhož měsíce se sešli spisovatelé na IV. 

sjezdu československých spisovatelů - a tak zároveň hned z několika front 

zaznívaly hlasy popírající morální právo KSČ na vedoucí roli ve společnosti, 

ozývala se kritika její úlohy v 50. letech. Mnozí netušily, co všechno přinese 

začínající rok 1968, ale všichni si rozhodně přáli, aby to byl dobrý rok. 

Konkrétní kritika za celkový špatný stav se stočila na Antonína Novotného. 

Na zasedání ÚV KSČ ve dnech 3.-5. ledna 1968 byl Novotný zbaven funkce 

prvního tajemníka a zůstal mu jen méně významný prezidentský úřad. Prvním 

tajemníkem ÚV KSČ byl jednomyslně zvolen Alexandr Dubček. Různí lidé různě 

chápali změny, kterými společnost začala procházet, ale byly i tací, kteří - jak se 

202 Císař, Čestmír: Paměti. Nejen o zákulisí Pražského jara, Praha 2005, s. 529. 
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zdá - nic nepochopili. Mezi ně patřil i Vladimír Koucký, který před odjezdem na 

konzultativní schůzku komunistických stran, která se konala na přelomu února a 

března v Budapešti, zasvěceně prohlásil: „...Novotný na lednovém plénu 

prorokoval, co všechno se bude dít, když ho sesadíme, a co se děje? Nic se neděje!" 

Co si myslel Josef Plojhar? Při svém známém odhadu a přizpůsobivosti se věcem 

nadcházejícím přemýšlel v těchto chvílích o změnách ve společnosti? Druhého 

března měl oslavit už své 66. narozeniny - a rozhodně nemohl předpokládat, co 

jemu samotnému přinese konec března. Starého psa sice novým kouskům nenaučíš, 

ale i Plojhar, jak je patrno z rozhovorů, které v té době dával, vnímal atmosféru 

uvolnění - ale jaksi tentokrát za pět minut dvanáct. Jako aktér dvacetiletého 

ministrování, účastník a chodící pomník únorových událostí roku 1948, se 

přinejmenším řadil mezi starší generaci politiků. 

Rozhovor ze začátku Pražského jara ukazuje, nakolik byl schopen Plojhar 

postihnout dobové souvislosti: 

Na otázku: Byli členové vaší strany trestáni nebo diskriminováni za svoji 

politickou příslušnost? (myšleno po únoru 1948, pozn. RE) Plojhar odpovídá: Tedy, 

že by byli trestáni za příslušnost, když se ničeho nedopustili, to mi není známo. Ale 

diskriminováni ano, a silně. 

Další otázka zněla: Kterou sociální skupinu to postihlo nejtíže a kdy? 

Odpověď: Když si odmyslím kněze, tak nejvíc to postihlo asi učitele, a kdy, to vám 

nemohu z hlavy říci, ona ta období šla ve vlnách, někdy měli klid a někdy zase 

pravděpodobně přišel nějaký pokyn a školní inspektoři i ředitelé na ně zaútočili. 

Když byl Zápotocký prezidentem, přišla zase taková vlna, inspektor jim řekl, tak se 

podívejte, buď se s tím vypořádáte a tady mi podepíšete, že nemáte s církví nic 

společného, anebo nebudete učit. No tak každý musí za své přesvědčení něco 

vytrpět, ale tady byly manželky a děti. Já jsem tehdy mluvil se s. Zápotockým a 

říkám - Toníčku, já mám tady takovou bolest, poraď mi, Já uznávám, že ten učitel 

podle osnov vyučuje ateisticky a v neděli jej vidí děti, jak jde s rodinou do kostela, 

nějaký rozpor tady je. Ačkoliv naši učitelé - a my jsme jim to poradili - to dělali 

velmi diskrétně, on třeba sedl na kolo a jel do sousední farnosti do kostela, aby to 

nepohoršovalo. Ale oni po nich šli. Říkal jsem tedy, podívej Toníčku, dohodneme se, 

oni půjdou z toho učitelství, ale prosím Tě na nějaké odpovídající místo. Taky se 

nám stalo, že jednoho vyhodili a řekli mu, aby si našel místo cihelně. Snad by mohl 

být někde archivářem nebo knihovníkem nebo si udělat kurs a být v národním 
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Výboru, aby rodina neutrpěla. Zápotocký mi na to řekl, proč by nemohl učitel učit, i 

když má přesvědčení náboženské, vždyť je jich pár. A dal pokyn a příkaz, který šel 

dolů na inspektoráty, tajný ferman, ovšem zase omezený na to, že ne učitelé katolíci, 

ale učitelé lidovci mají být ponecháni v klidu. Nějaký rok to zase vydrželo.203 

Širší masa lidí - nebo spíše čtenářů - se s Plojharem mohla setkávat 

především na stránkách Lidové demokracie, kam psával na úvodní stranu v 

nedělním vydání své komentáře a postřehy k vnitropolitické a mezinárodní situaci. 

Stejně jako na politickém nebi i na nebi novinových úvodníků byl zavedenou 

stálicí. Jistě by nebylo na škodu sledovat jeho vývoj myšlení, který lze reflektovat z 

jeho úvodníků v průběhu předchozích roků. 

Rok osmašedesátý Plojhar začal nedělním zamyšlením s názvem Johnson v 

Římě.204 Ani po letech neztratil nic ze svého literárního nadání a postřehů, byť je 

kořenil zavedenými dobovými ideologickými výrazy, které dávali hned tušit, na 

jakých pozicích stojí. „Připomíná to scénu z dobrodružného filmu, ale byla to 

smutná, byť někdy tragikomická skutečnost. Tři opancéřované helikoptéry přistály 

(den před Štědrým dnem, pozn. RE) za nejtajnějších okolností na římském letišti 

Ciampino. Současně s nimi přiletěla do Věčného města jednotka vojenského 

námořnictva Spojených států a několik desítek příslušníků americké tajné policie 

FBI. Nic netušícím letištním zaměstnancům se téměř zdálo, že Američané osnují 

státní převrat proti vládě jednoho ze svých nejloajálnějších spojenců. /.../ Nic 

takového se ovšem nestalo. To jen důstojníci (...) štábu zajišťovali bezpečnost pána 

washingtonského Bílého domu presidenta Lyndona B. Johnsona (...) při 
čtyřhodinové bleskové návštěvě města založeného chlapci odkojenými mlékem 

vlčice..." Jako kdyby téma nevyčerpal onu první lednovou neděli, pokračoval ve 

stejném duchu i o týden později. Bedlivý čtenář už jistě poznal, že Plojharovi šlo o 

kritiku Amerického postupu ve Vietnamu. Tak si následující neděli mohli lidé 

přečíst: „ ...Historie nás však učí, že tak jako se mezi miliony najde zvrácený 

jedinec, jsou i dějinné osobnosti, jejichž éra se do mysli národů zapsala krvavým 

písmem. Herodes, Nero, Džingischán, ale i Hitler a Mussolini patří k těm, kdož jsou 

v povědomí lidí spojováni s utrpením nevinných. /.../ Vývoj ve světě však naznačuje, 

že president Spojených států Lyndon B. Johnson jako by rozvažoval, zda by i on 

203 Křížová cesta k socialismu. Redaktoři Mladého světa vedli 22. 3. 1968 rozhovor s J. Plojharem, 
tiskem vyšlo 13.4.1968. A KDU-ČSL, kr.18/4, Osobnosti s t rany- J. Plojhar. 
204 Lidová demokracie, neděle 7.1.1968, s. 1. Josef Plojhar: Johnson v Římě. 
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neměl své jméno zařadit k plejádě těch, kteří mají na svědomí prolitou krev 

nevinných a bezbranných... "20s 

Na konci ledna206 mohli čtenáři pohlédnout na fotografii zdravotnické 

delegace, kterou na pražském ruzyňském letišti přivítal Plojhar spolu se svým 

náměstkem doc. Dr. B. Doubkem. Tuniská delegace oplácela předchozí Plojharovu 

návštěvu. 

Ani v únorových úvodnících se Plojhar nevrátil na domácí politickou scénu. 

Jeho výmluvné úvodní články jako Vrahové dětí207 nebo Afrika a Vatikán,208 kde 

dokonce pochválil misijní činnost, která byla pod patronací papeže Pavla VI. 

prováděna v Africe, se stále držely jen zahraničních témat. 

Druhá půle února ovšem přinesla jednu slavnostní událost -
vnitropolitickou. Bylo jí dvacáté výročí únorových událostí. MHKD se sešlo na 

slavnostním zasedání za. účasti všech špiček tohoto sdružení, mj. generálního 

tajemníka J. Beneše i ředitele ČKCH kanovníka J. Máry a vyslechlo i závěrečný 

projev svého předsedy Plojhara: „Povedeme i nadále naše věřící k tomu, aby byli 

aktivními spolutvůrci šťastné budoucnosti naší vlasti. Budeme neustále posilovat 

žulovou jednotu Čechů a Slováků. S ještě větším elánem chceme přispívat k posílení 

a upevnění míru na celém světě.1,209 Čtenář se nemůže zbavit dojmu, že se tato hesla 

jaksi míjela s dobou. Za svoji dvacetiletou činnost dostal Josef Plojhar od MHKD 

vzácnou vázu a poté se účastnil zasedání ÚV ČSL.210 

Hned následující týden se stránky Lidové demokracie zaplnili články 

oslavujícími únorové výročí, zachycujícími reakce pamětníků. Nemohly chybět ani 

řádky od Josefa Plojhara. „ Únorové dny roku 1948 mají mnozí z nás ještě ve velmi 

živé paměti. Venku vládlo mrazivé počasí, vzduchem poletovaly ojedinělé sněhové 

vločky, lidé chodili zachumláni v zimnících, ale jejich srdce hořela plamenem 

revolučního nadšení. Byly to dny, na které se nezapomíná (...) Život ukázal, kdo měl 

pravdu, zda oni, nebo my, kteří jsme se připojili k úsilí o obrodu Národní fronty. " 
211 Ale nebyl to jen Plojhar, kdo zavzpomínal, události přiblížil také Dionýsius 

205 Lidová demokracie, neděle 14.1.1968, s. 1. Josef Plojhar: Vlk a jehně 
206 24.1.1968. 
207 Lidová demokracie, neděle 4.2.1968, s. 1. Josef Plojhar: Vrahové dětí. 
208 Lidová demokracie, neděle 11.2.1968, s. 1. Josef Plojhar: Afrika a Vatikán 
209 Lidová demokracie, pátek 16. 2. 1968, s 1. Kněží půjdou vždy věrně s lidem Slavnostní zasedání 
k 20. výročí Února. Projev předsedy MHKD dr. J.Plojhara. 
210 16.-17. 2. 1968 zasedal ÚV ČSL. Lidová demokracie, neděle 18. 2. 1968, s. 1 Důsledně cestou 
idejí a odkazu Vítězného února. 
211 Lidová demokracie, neděle 25.2.1968, s. 1. Josef Plojhar: Významný mezník novodobých dějin. 
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Polanský: „ Tehdy (v únorových dnech, pozn. RE) došlo k historické schůzce v bytě 

A. Petra, na níž byl i poslanec Josef Plojhar, jehož br. Petr telegraficky povolal z 

Budějovic. Vznikl akční výbor obrozené Čs. strany lidové... "2n Je a nebo není 

dvacet let dlouhá doba? Z pohledu lidského života asi je. Ale na jaře roku 

osmašedesát se lidé chtěli dívat dopředu. 

Přiblížil se březen, v sobotu prožil své narozeniny, a v nedělním úvodníku 

svými slovy Josef Plojhar opět zamířil za hranice, byť jen nedaleko. "Pivní 

společnost na dožití - anebo stále omlazovaný nástroj revanšistických tendencí? To 

je otázka, kterou si musíme položit -as námi i ostatní národy Evropy - právě nyní, 

kdy s rozšiřujícím se turistickým ruchem proudí do naší vlasti, Polska a dalších 

socialistických zemí kolony západoněmeckých turistů...,"213 vyjádřil se o 

Sudetoněmeckém krajanském spolku. 

U příležitosti MDŽ a jeho oslav na Pražském hradě zachytil novinářův 

fotoaparát Josefa Plojhara v rozhovoru s hezkými zahraničními studentkami.214 A 

jako by teprve teď chtěl písemně ve svých úvodnících reflektovat republikové 

klima, mohli si čtenáři na konci víkendu přečíst jeho řádky: „Letos dochází k 

pronikavému obratu, neboť pro první týdny a měsíce tohoto roku je naopak 

charakteristické, že politická aktivita občanů má výrazně vzestupnou tendenci (...) 

Tato náhlá změna dokazuje, že příčiny určitých projevů lhostejnosti a pasivity 

nebyly v lidech samých, nýbrž v dřívější politické atmosféře..."2'5 Možná 

nevědomky tak trochu prorockými slovy předznamenal události následujících dní. 

13. března zasedalo předsednictvo ČSL. V neděli se ještě v Lidové 

demokracii objevil Plojharův článek Chyby napravovat,216 ale spolustraníci už mu 

tuto šanci dát nechtěli. Ozvaly se hlasy na demokratizaci ČSL, hlasy volající potom, 

že zkompromitovaní politikové by měli odejít. Vřelo to, poslanci ČSL i redaktoři 

Lidové demokracie se stavěli za obrodný proces v ČSL. Měl se sejít mimořádný 

sjezd strany, který by sebekriticky zhodnotil omyly a nedostatky ve vnitřním životě 

strany. OV ČSL v Praze 10 „žádá, aby čelní představitelé strany, zejména předseda 

ministr dr. Josef Plojhar a člen předsednictva F. Brodský vyvodil důsledky z 

nesprávných metod, které autoritativně uplatňovali při řízení stranické práce, a 

212 Tamtéž, s. 2. Před dvaceti lety. 
213 Lidová demokracie, neděle 3. 3. 1968, s. 1. Josef Plojhar: Nepoučili se z dějin. 
214 Lidová demokracie, pátek 8. 3. 1968. Setkání na Pražském hradě. 
215 Lidová demokracie, neděle 10. 3.1968, s. 1. Josef Plojhar: Tvůrčí partnerství. 
216 Lidová demokracie, neděle 17. 3. 1968, s. 1. Josef Plojhar: Chyby napravovat. 
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svých dosavadních funkcí v ČSL se v zájmu zdárného vývoje života strany 
217 * • 

vzdali." O den později se v článku Jak dál ve stranické práci vyjádřil i lidovecký 

poslanec NS Rudolf Rej hon: „Funkcionáři, zatížení minulostí, nejsou s to vytvořit 

materiály, které by odpovídaly současné potřebě. "218 Obrodný proces a 

demokratizace strany, to byla hesla, která měla být prakticky naplněna. Straníci 

mysleli, že se rozhodovalo o nich bez nich, a tato situace měla skončit. Tedy 

omladit a doplnit. Proběhlo jakési odhalování kultu osobnosti Josefa Plojhara. To co 

bylo po léta nevyslovitelné, začínalo být nyní předmětem vnitrostranických debat. 

Kriticky se měly zhodnotit všechny lidovecké složky. Objevily se kritické 

poznámky reflektující Plojharovo ambiciózní draní se na politické výsluní ve 

čtyřicátých letech. Většinou byly ve stylu - podívejte se, kdo je to vlastně Josef 

Plojhar, ale zase na druhou stranu, kde by lidová strana byla bez jeho předsednictví. 

Zpětným pohledem se vlastně takový vývoj dal předpokládat. Na výsledky 

historického zasedání ÚV KSČ v lednu 1968 reagovala nejvyšší stranická hierarchie 

ČSL jako obvykle v posledních letech s několikatýdenním zpožděním.Funkcionáři 

spolu s předsedou Plojharem a dalšími se chystali informovat o závěrech nejvyšších 

komunistických orgánů na nejbližších schůzích krajských a okresních organizací 

ČSL. Schůze byly plánovány na březen. Členové byli zvyklí na jednostranné 

referáty, plné frází a závazků o napomáhání KSČ v budování společnosti. Někteří 

funkcionáři zkrátka včasně nepochopili závan celospolečenských změn. Korunu 

všemu nasadily oslavy 20. výročí Vítězného února a oslavy MDŽ. Navenek pevný 

postoj předsedy Plojhara všechny konzervativce v ČSL na začátku února utvrzoval 

v neměnnosti postojů. Plojhar na mimořádném zasedáná ÚV ČSL k výročí Února 

dekoroval zasloužilé straníky medailemi „Za upevňování jednoty lidu a aktivní 

budování socialismu". Veřejně přiznal nutnost změn až ve svém článku Chyby 

napravovat, ale i poté se počítalo s tím, že změny by měl projednávat až stranický 

sjezd v roce 1969. Lidová demokracie zůstávala v únoru nepovšimnuté ležet na 

novinových stáncích, neobsahovala totiž informace reflektující dění ve 
• 2 1 9 společnosti. 

Změny probíhaly nejen v ČSL. Také MHKD procházelo demokratizačním 

procesem. V pátek 22. března se ze stránek tisku i čtenář dozvěděl, jak bouřlivě 

2 , 7 Lidová demokracie, 20. 3. 1968. 
218 Lidová demokracie, čtvrtek 21.3. 1968, s. 3. 
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probíhalo mimořádné zasedání MHKD ve čtvrtek 21. března. Během 

pětihodinového dramatickém jednání na celostátní konferenci MHKD musel 

několikrát Josef Plojhar odpovídat na různé výtky a ospravedlňovat své počínání. 

Účastníci chtěli slyšet upřímnou sebekritiku svého předsedy. Josef Plojhar na 

obhajobu řekl, že „zakládal a vedl toto hnutí s čistým srdcem." Uvedl, že „vítá 

obrodné hnutí v naší vlasti a že nechce být překážkou tohoto zdravého vývoje. Proto 

i on pokládá za svou povinnost rezignovat z funkce předsedy MHKD. "220 Spolu 

sním rezignovalo i předsednictvo. Účastníci na závěr odeslali telegram papeži Pavlu 

VI., ve kterém jej ujistili o oddanosti. Na MHKD se ovšem začaly stahovat mraky -

a nakonec se v průběhu následujících měsíců „přetransformovalo" do jiné podoby, 

vzniklo Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. 

V pátek 22. března odstoupil prezident Novotný. Novotný - ke všemu 

ochotný, přezdívali mu lidé. V neděli už Lidová demokracie vyšla bez úvodníku 

Josefa Plojhara, a tak tomu mělo zůstat. Byl svolán ÚV ČSL. Některé stranické 

organizace stály za Plojharem, bránily ho, že je neoprávněně napadán. Strana byla 

nejednotná. Má podle Vás důvěru předsednictvo ČSL? Ptala se na svých stránkách 

samotných členů předsednictva Lidová demokracie. Nemá, odpovídala většina z 

dotázaných.221 Organizace doporučovaly ve většině odstoupení přesedy Plojhara. 

Severomoravský kraj navrhoval, aby se řízení strany do sjezdu ujal Antonín 

Pospíšil.222 V sobotu byl zvolen Ludvík Svoboda prezidentem republiky a stejně tak 

zahájil v sobotu jednání ÚV ČSL. Antonín Pospíšil byl zvolen předsedou ČSL, 

když předtím Plojhar odstoupil, aby byl následně zvolen čestným předsedou 
223 

strany/ 

Snad se tím situace ve straně uklidní mohl doufat i Josef Plojhar. Ale z 

centru zájmu se nedostal. Hned 5. dubna se ozvaly hlasy „protestujeme a 

nesouhlasíme, aby dr. h. c. Josef Plojhar nadále zastupoval naší stranu ve vládě". 

K tomu se přidala i kritika obvodního výboru ČSL v Praze 3. Pozastaval se nad 

čestným předsednictvím. V Praze 10 byli krajně rozhořčeni, a stejně tak tomu bylo i 

jinde. Členská základna vyjadřovala svou nespokojenost; 
. 224 

Srov. Konečný, Karel: Československá strana lidová a Českoslovesnká strana (národně) 
socialistická na Olomoucku 1945-1989, Brno 2006, s. 25-26. 
220 Lidová demokracie, pátek 22. 3. 1968, s. 1. Demise členů předsednictva MHKD 
221 Lidová demokracie, pátek 29. 3. 1968, s. 3. 
222 Lidová demokracie, sobota 30. 3. 1968, s 1. 
223 Lidová demokracie, neděle 31. 3.1968, s. 1. 
224 Lidová demokracie, 5. 4. 1968, s. 3. Stanovisko organizací k Josefu Plojharovi. 
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V neděli 7. dubna přinesla Lidová demokracie na své úvodní stránce článek 

s titulkem „ Sjezd ČSL se bude konat na podzim. Usnesení o čestném předsednictví 

dr. h. c. Josefa Plojhara zrušeno". „ V dalším tajném hlasování (v sobotu 6. dubna, 

pozn. RE) pak ústřední výbor výraznou většinou hlasů rouhodl, že nesouhlasí s tím, 

aby dr. h. c. Josef Plojhar zastupoval v příští vládě Čs. stranu lidovou. /.../ Po 

diskusi o otázce čestného předsednictví dr. h. c. Josefa Plojhara ústřední výbor v 

tajném hlasování velkou většinou hlasů zrušil minulé usnesení, kterým byl dr. h. c. 

Josef plojhar zvolen čestným předsedou ČSL. " ÚV ČSL se na tomto svém zasedání 

rozhodl, že zastoupení ČSL ministrem Plojharem ve vládě končí demisí vlády J. 

Lenárta. Dvacet let ministrování na postu zdravotnictví se nachýlilo ke konci. V 

pondělí 8. dubna jmenoval prezident vládu Oldřicha Černíka. Josef Plojhar se 

nedobrovolně, ale bez velkého rozruchu z jeho strany, stáhl z vysokých pozic. 

Zůstal poslancem, ale veřejnost o něm na čas téměř neslyšela. 

Rok 1968 pro Josefa Plojhara znamenal velké politické peripetie. Je 

zajímavé sledovat, jakým způsobem musel ze svých politických funkcí odejít. 

Dvacet let ministrující politik se pohroužil do zapomnění, které ale nemělo trvat 

věčně. 

10. Opět poslancem - závěr života 

Zbytek roku 1968 - Regulovčíkem v roce 1969 - Znovunabytí čestného 

předsednictví - Poslancem po zbytek života - Skon 

„K 31. 12. 1967 bylo ve straně 21.362 členů, dnes to bude o něco vyšší. Z 

tohoto počtu je 6.586 zemědělců, 3.830 dělníků, 3.334 úředníků a inteligence. Více 

než čtvrtina našich členů jsou důchodci. Ve věku od 18 do 30 let máme 575 členů. 

Je pravda, že se nám teď hlásí maldí lidé, a ne jen teď, když se to uvolnilo, 

ale i dříve. Chápete však, že se těch málo mladých lidí necítí dobře mezi členy 

vysokého věku, oni jim také někdy ani nevěnují zvláštní pozornost. Takže nám 

někteří mladí tady v Praze navrhovali, abychom uvažovali o organisaci mladých, 
~ — 

kde by se vyžili mladí mezi sebou. V některé organizaci je nemůže schůze dost 

zaujmout, protože staří členové diskutují někdy obšírně o tom, co na ně nejvíc 

doléhá, o důchodech, zdravotní péči, kde se dostane teplé prádlo a podobně. 
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To víte, teď je to jiné. Když těm starým řeknete, že se církevní poměry zlepší, 

tak je to zajímá, ona taková babička zná třeba nějakého velebného pána, který 

nevinně trpěl a teď se bude moci vrátit... To vám myslím potvrdí i můj tiskový 

tajemník dr. Kocourek. /Bratr Kocourek: Já chci jen říci, že babičkám zaplály oči a 

jdou do politiky./ 

- Víte a to je krásné, že tato doba dostala do aktivity všechny od těch 

nejstarších až po ty nejmladší. Ale to není jen u nás, to je i v komunistické 

straně, "225 řekl ještě v březnu 1968 v rozhovoru pro Mladý svět Josef Plojhar - a 

nepomyslel, co vše se může během krátké doby přihodit. 

Po rezignaci celého předsednictva ČSL i Plojhara 31. března 1968 a 

následné rezignaci pod tlakem straníků na post ministra i čestného předsedy se tak 

říkajíc lidová strana znovu „obrodila" a nestačila čelit přílivu nových členů, z nichž 

někteří málem před několika dny vyšli jako političtí vězni z vězeňských cel. Během 

roku 1968 do strany vstoupilo na 70 000 nových členů. Demokratizační proces 

nešlo zbrzdit. Nepohodlní dostávali nálepku „konzerva". V květnu byla schválena 

pracovní verze volebního programu, který požadoval pluralitní politický systém. 

ČSL chtěla navázat zahraniční styky s nesocialistickými zeměmi - hlavně jejich 

politickými stranami, především v NSR. Proto byla vyslána delegace do Mnichova. 

CDU/CSU chtěla ČSL poskytnout i finanční prostředky. 

Události roku osmašedesátého v naší republice nabraly rychlý spád a 21. 

srpna došlo k intervenci vojsk Varšavské smlouvy. Neověřená informace praví, že 

Josef Plojhar se odebral v tento pohnutý den do bezpečí sovětského velvyslanectví. 

Zvrat v neprospěch reformních komunistů dával tušit jisté šance na změnu poměrů. 

Zdánlivě se nic nedělo. Pojem normalizace ale začal nabírat nejen na obrátkách, ale 

proměnil se v činy. Nejprve došlo na pacifikaci reformního členstva KSČ. 

Plojharovi měla být svěřena role regulovčíka, který zase vrátí lidovou stranu do těch 

„správných kolejí". V září 1969 proběhla na čas poslední relativně svobodná akce 

ČSL - oslavy 75. výročí prvního křesťanskosociálního sjezdu v Litomyšli (1894). 

V lidové straně došlo k obratu. Plojhar se pustil do její pacifikace. Když 

narazil v členské základně i ve vedení strany na odpor, začal připravovat rozdělení 

strany a uvažoval o vytvoření nového politického uskupení, ale nakonec se mu s 

225 Křížová cesta k socialismu. Redaktoři Mladého světa vedli 22. 3. 1968 rozhovor s J. Plojharem, 
tiskem vyšlo 13. 4. 1968. A KDU-ČSL, kr.18/4, Osobnosti strany - J. Plojhar. 
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pomocí KSČ podařilo prosadit vyloučení jeho protivníků.226 

Předsednictvo ÚV KSČ už 6. května 1969 pověřilo devítičlennou delegaci, v 

jejímž čele byl Gustáv Husák, aby uzavřela písemné dohody s vedením zbylých 

stran Národní fronty, v nichž se obě strany - ČSL i Čs. strana socialistická měly 

zavázat odložit své sjezdy, zastavit budování závodních organizací a ukončit 

hromadný nábor členstva. Předpokládalo se, že noví členové budou přijímáni pouze 

výběrově, vstup měl být zapovězen bývalým členům KSČ a osobám stojícím na 

„protisovětských pozicích".227 

V říjnu 1969 vystoupil Plojhar ve Federálním shromáždění a hovořil o tom, 

že je třeba se hluboce zamyslet nad tím, co se stalo: „My, poslanci, máme svatou 

povinnost říci našim voličům, našemu lidu, plnou a jasnou pravdu o srpnu 1968. 

Jsem přesvědčen, že jako nás v roce 1945 zachránil Sovětský svaz před vyhlazením, 

tak nás v roce 1968 opět Sovětský svaz a socialistické země Varšavské smlouvy 

zachránily od kontrarevoluce, od protistátního puče, od strašlivé, krvavé občanské 

války." 

Prosincový sjezd ČSL přinesl revizi některých rozhodnutí, zrušení 

reformních dokumentů - a Plojharovi navrátil čestné předsednictví.228 Plojhar mohl 

snít o návratu do vysokých funkcí, ale vzhledem k věku i nové době se mu to už 

nepodařilo. Jakousi čestnou odměnou mu bylo - jak se ukázalo - doživotní 

poslancování. 

V polovině roku 1970 nastoupil do Lidové demokracie Rostislav Petera, 

bývalý předseda Katolické akce, který se v 60. letech nepohodl s Plojharem a byl 

„odsunut" do tiskového oddělení Národní fronty. Na čas se v těchto letech dokonce 

stal i členem KSČ. 

Výměna stranických legitimací předznamenala další čistky. Vytvořily se tzv. 

Ideové zásady politické činnosti v ČSL - oficiální dokument, členství v ČSL až do 

roku 1989 bylo podmíněnou souhlasem s tímto dokumentem. 

V letech 1969-1971 byl Plojhar zvolen do Sněmovny lidu Federálního 

shromáždění ČSSR za volební obvod Praha - Břevnov, v letech 1971-1976 za 

Jihomoravský kraj, v letech 1976-1981 za volební obvod Kroměříž. Většinou byly 

226 Doskočil, Zdeněk: Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu, Brno 2006, s. 300-301. 
Srov. Madry, Jindřich: Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-1970 a 
role ozbrojených sil, Praha 1994, s. 78-79. 
227 Tamtéž Doskočil..., s. 300. Madry..., s. 78 - 79. 
228 Jako čestný předseda pobíral od 16. 12. 1969 měsíční odměnu 2 500 Kčs. 
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vybrány volební obvody, kde bylo relativně jisté, že jeho kandidatura bude přijata s 

„pochopením". Uvnitř strany na jeho kandidatury nebyly jednotné názory. Právě na 

moravské půdě se tak setkali pozdější předseda lidové strany Josef Bartončík a 

čestný předseda Josef Plojhar. „Jak jsem měl možnost posoudit ve svých 

rozhovorech s br. Bartončíkem, tak i v oblasti zemědělské tehdy zastával známé 

velikánské stanovisko velkých zemědělských družstev, s rušením všech mnohaletých 

osvědčených ekologických útvarů, které tomu překážely. Proti soukromému 

hospodaření rolníků měl zásadní negativní postoj, a mne vybízel, ať své pozemky 

předám do užívání JZD, aby mne nemusel oficiálně v té věci přesvědčovat, až mu to 

bude přikázáno. Podobně vystupoval vůči mně později i Plojhar, již jako poslanec 

za část našeho okresu," vzpomíná Augustin Navrátil. „Bratr Bartončík také 

prosazoval a prosadil proti vůli členů a funkcionářů ČSL kandidaturu Plojhara na 

poslance za okres Kroměříž.. Byla svolána schůze O V ČSL rozšířená o zástupce 

MO. K našemu údivu za předsednickým stolem, spolu s br. Bartončíkem seděl 

nechvalně známý Josef Plojhar. Br. Bartončík ho představil jako kandidáta na 

poslance za ČSL pro část okresu Kroměříž. Bylo dohodnuto, že v diskusi vystoupím 

s prohlášením, že nemáme nic proti tomu, aby Plojhar kandidoval na poslance, ale 

ať kandiduje za Svaz protifašistických bojovníků nebo za KSČ, ale rozhodně ne za 

ČSL. Br. Bartončík udělil slovo jen jednomu funkcionáři, který více jak půl hodiny 

Plojhara vychvaloval, ale mne ani nikomu jinému již slovo neudělil. Současně 

prohlásil, že vyjadřovat se k jeho kandidatuře nebudeme, protože je to návrh 

NF. "229 Na půdě parlamentu byl Plojhar do roku 1976 místopředsedou zahraničního 

výboru. 

Jako čestný předseda zažil ještě několik předsedů ČSL. V roce 1973 zemřel 
' r • 230 

Antonín Pospíšil, který neplál pro normalizaci a poslední roky svého života 

utápěl žal (z pádu ČSL do bezvýznamnosti) v alkoholu. Na jeho místo nastoupil 

Rostislav Petera, který se stal tím správným normalizátorem, podle vkusu KSČ. StB 

začala považovat po poklesu členstva strany ČSL za neškodný spolek důchodců. 

229 Navrátil, Augustin: Nemohu mlčet. Článek z roku 1991 reagující na aféru Bartončík. Dostupné 
na www.cibulka.net/nnovinv/nnl991 /nnO 191 /obsah76.htm (cit. 10. 4. 2007). Augustin Navrátil 
(1928-2003) - katolický disident, který ke konci roku 1988 organizoval petici za všeobecnou 
náboženskou svobodu. Petici podepsalo na 600 000 občanů ČSSR. K životu Augustina Navrátila viz 
článek Mašita, Karel: Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil. Dostupné na 
www.blistv.cz/art/14074.html (cit. 10. 4. 2007). K životu Josefa Bartončíka a ČSL viz Dočkal, Vít: 
Vratký vzlet Fénixe. Československá strana lidová 1988-1990, Brno 2004, 79 s. 
230 10. 6. 1903- 15. 6. 1973. 
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Petera,231 tento služebník komunistů umřel náhle v roce 1980. Při pohřbu v 

krematoriu hrála internacionála. Po něm se stal předsedou schopný, vzdělaný 

Jihomoravan František Toman.232 Jako kdyby KSČ udělala chybu, když dovolila 

volbu tohoto muže. Lidovci do něj vkládali velké naděje. Jejich naděje ale nemohly 

být naplněny, protože Toman předčasně ve věku 57 let zemřel v září roku 1981.233 

Po něm se stal předsedou Zbyněk Žalman, který vpustil do strany agenty StB.234 

Na sovětském velvyslanectví pořádali recepci u příležitosti VŘSR. Mezi 

pozvanými byl i Josef Plojhar, sovětskými generály, se kterými důvěrně a přátelsky 

popíjel - a jako jediný z mála dovedl vzdorovat účinkům alkoholu déle než oni. 

Sověti jej oslovovali - továrišč pop. Plojhar využil pozvání a v onen čtvrtek 5. 

listopadu 1981 se dostavil na velvyslanectví. „ ...stoupá po schodech, padne a je na 

místě mrtvý. Úředníci velvyslanectví, pracovníci KGB, si s mrtvým nevěděli rady: 

nechtěli, aby jim překazil hostinu, a tak ho šoupli za plentu. Mrtvý Plojhar za 

plentou a před ní zábava v plném proudu... "23s Veselí nerušeně pokračovalo a 

Josef Plojhar skončil svou peripetiemi provázenou pozemskou pouť. 

Na druhý den přinesly noviny nekrology, že ve věku 79 let náhle zemřel 

čestný předseda ČSL Josef Plojhar, člen předsednictva ÚV ČSL a poslanec 

Federálního shromáždění - Sněmovny lidu, kde působil až do roku 1976 jako 

místopředseda zahraničního výboru. Stručný životopis byl výčtem jeho politických 

funkcí,236 neopomněl zmínit ani všechna vyznamenání, jichž byl Plojhar 

nositelem.237 Zdůrazňovalo se nezakolísání v letech 1968-1969. 

231 15.9. 1909-21 .7 . 1980. 
232 Napsal autobiografický román Veselá dědina. 
233 10. 7. 1924-20. 9. 1981. 
234 Předseda ČSL 1981- 1989. *1920. 
235 Bradna, Antonín: Zaradoval jsem se... , Kostelní Vydři 2002, s. 118. Dostupné na 
www.rodinaonline.cz/archiv/2002/45/cetba.htm (cit. 10. 4. 2007). 
236 Od 1955 externí posluchač Právnické fakulty UK - uvedeno v nekrologu uloženém v A KDU-
ČSL, karton 18/4 Osobnosti strany - Josef Plojhar. Má snad tahle zmínka souvislost s tím, že i v roce 
1955 byl StB založen svazek na Josefa Plojhara, který byl veden v sekci TS pod krycím jménem 
Josef? Dále uvedeno, že Plojhar byl od roku 1952 do roku 1970 místopředsedou ÚV SČSP, členem 
Čs. skupiny meziparlamentní unie, členem Čs. společnosti pro mezinárodní styky, zstával funkci v 
tzv. Hnutí vlasteneckých kněží - předsedou od roku 1948 a poté 17 let (1951-1968) v čele 
Celostátního mírového výboru katolického duchovenstva. V koncentračním táboře Dachau člen Čs. 
ilegálního výboru. V roce 1950 obdržel čestný doktorát theologie Cyrilometodějské fakulty v Praze, 
tento mu zřejmě ani po roce 1989 nebyl odebrán. Zmínka i o místopředsednické funkci (1961) ve 
WHO=Světové zdravotnické organizaci. Neuvedeno zde ovšem už, že prezident Beneš Plojharovi za 
bojové zásluhy udělil 2. 3. 1947 na českobudějovické radnici medaily prvního stupně, což bylo i 
oceněním za jeho vlasteneckou činnost proti okupantům v Rudolfově. Už od 30. let 20. stol. byl 
členem Svazu přátel SSSR. 
237 Dvojnásobný nositel Řádu Klementa Gottwalda - Za budování socialistické vlasti (1955, 1962); 
nositel Řádu 25. února 1948 se zlatou hvězdou; nositel vyznamenání Za zásluhy: 10 let Lidových 
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Josefu Plojharovi byl vypraven státní pohřeb, který se uskutečnil v pátek 13. 

listopadu 1981. Měl dvě části. První se odehrávala v budově Federálního 

shromáždění - za účasti stranických špiček z vedení státu, vlády, Federálního 

shromáždění, Národní fronty. Odtud byly potom ostatky Josefa Plojhara odvezeny 

na Olšanský hřbitov, kde se konalo druhé,komornější rozloučení za přítomnosti 

vedení ČSL a příbuzných Josefa Plojhara. Sloužila se i mše. Poté byl zesnulý 

uložen k poslednímu odpočinku na Olšanském hřbitově. Tak skončil první život 

Josefa Plojhara. 

Rozmezí let 1968 a 1969 se pro Plojhara stalo jakýmsi pádem i 

znovuobnoveným dočasným vrcholem jeho politického života. Setrvačnost nebo 

spíš i zalíbení v politice jej nutilo setrvávat v poslaneckých lavicích. I přes čestnou 

funkci předsedy ČSL poznal, že doba patří jiným aktérům. 

11. Josef Plojhar - politik a člověk 

Postřehy bývalých politických vězňů - Plojhar ve vzpomínkách Emanuela Vlčka a 

biskupa Škarvady - Plojhar agentem anglické IS (???) - Dnešní politické diskuze (a 

Josef Plojhar) - Fejeton Pavla Landy 

1/ Plojhar nejen očima bývalých politických vězňů 

Povětšinou bývalí političtí vězni viděli Plojhara v naprosto negativním 

světle. „Josef Plojhar byl člověk bezcharakterní. Alkoholik, který dokázal upít 

delegaci sovětských generálů. A také to rád táhl se ženskými. Pocházel z Českých 

Budějovic, kde působil jako kaplan, a potom se dal na politiku. Lidé říkali, že je 

vynikající zastánce křesťanské myšlenky. Za války se dostal do koncentráku, kde byl 

zavřený s komunisty. Zřejmě si ho získali už tam a řekli mu - budeš s námi 

spolupracovat a dostaneš se na významná místa. Tak si to vysvětluji. "238 I opat 

Opasek vzpomněl na Plojhara a „mírové kněží", které nazval kolaboranty 

milicí nejvyššího stupně; nositel Velké stuhy Polonia restituta; nositel Řádu Hvězdy přátelství mezi 
národy NDR; nositel Řádu státního praporu KLDR, nositel Československé ceny míru a dalších 
pamětních medailí. 

Bradna, Antonín: Zaradoval jsem se... , Kostelní Vydři 2002, s. 118. Dostupné na 
www.rodinaonline.cz/archiv/2002/45/cetba.htm (cit. 10. 4. 2007). 
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komunistického režimu z řad katolických kněží: „ ...Bývali to knězi nekvalitní, třeba 

těžký alkoholik, který už i na celibát zapomněl... " 39 Pro katolíky a křesťany se 

změnilo jméno Plojhar v plojhara - v obdobu norského Vidkuna Quislinga. „ Když 

jsem byl malý, tak jsem si čerta vůbec nepředstavoval s rohama a s červeným 

chlupatým jazykem, ba ani s kopytem, ten post už dávno obsadil páter Plojhar. Pro 

celé katolické příbuzenstvo byl on tím satanem, ďáblem a Luciferem. "240 Politický 

vězeň Milo Komínek v internetové diskuzi vyjádřil své opovržení Plojharovou 

osobou: „Byl to ožrala, kurevník a rudá eminence v kolárku. Ten byl rudý už v 

nacistickém koncentráku."24' K uvedeným výpovědím lze říci, že málokdo z 

politických vězňů a jiných osob poznal Plojhara osobně. Jejich výpovědi je tedy 

třeba brát jako jistý obraz toho, co si v okolí vypravěčovy osoby lidé o Plojharovi 

mysleli. Jde o to, jen správně interpretovat pozadí výpovědí. Mohou být vodítkem 

při závěrečném hodnocení Plojharovi osoby - nebo má být spíš tento druh pramenů 

pomíjen? 

U některých osob se na křižovatkách jejich životních osudů objevil 

v povzdálí i Josef Plojhar. Antropolog Emanuel Vlček v jednom z rozhovorů 

vzpomínal: 

„Jaké lékařské specializaci jste se chtěl věnovat? 

Odjakživa jsem chtěl dělat chirurgii hrudníku. Tehdy to bylo moderní. Velice 

mi imponoval profesor Procházka. Měl jsem možnost vidět ho při práci, když jsem 

byl ve čtyřicátém osmém v Hradci Králové na vojně. Byl neuvěřitelně rychlý. Při 

parciální resekci plic dvě asistentky nestačily navlékat. 

Proč jste se tedy nestal chirurgem? 

V září jsme spolu s budoucí manželkou, která je také lékařka, promovali a 

od října jsme museli nastoupit na přidělená místa. Přestože se vědělo, že se budeme 

brát, dostala moje budoucí žena umístěnku do kraje Karlovy Vary a já do Prešova. 

S tím se nedalo nic dělat. Ministr Plojhar mi radil, abych šel za sovětským 

přidělencem, který o umístění rozhodoval. Byl jsem za ním a slyšel, jak na někoho 

řve. Na to já nejsem zvyklý. Panu ministrovi jsem tedy oznámil, že jakmile se 

vezmeme, manželka využije práva provdané ženy nenastoupit. Nakonec ji převeleli 

do Kladna. Moji slovenští přátelé naplnili demižony a v Bratislavě mě z 

239 Opasek, Anastáz: Dvanáct zastavení, Praha 1992, s. 174. 
240 Šofar, Jakub, ŠOSKY 17, www.dobraadresa.cz (cit. 5. 11. 2003). 
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ministerstva zdravotnictví přeřadili pod ministerstvo školství. Začal jsem pracovat v 

nitranské Akademii věd jako antropolog. Z koníčka se stalo zaměstnání. Chodil 

jsem na vojenská cvičení na neurochirurgii ve Střešovicích, brával jsem si nedělní 

služby ve špitálu, ale o praktickou medicínu jsem víceméně přišel. V roce padesát 

osm se kvůli nálezu neandertálce sešla mezinárodní komise a já získal určité 

vědecké postavení. Ve stejném roce jsem nastoupil do Archeologického ústavu v 

Praze. Jeho ředitel akademik Böhm mě už o tři roky dříve pověřil, abych jako 

antropolog zpracovával kosterní pozůstatky význačných historických osobností 

nalezených při archeologickém výzkumu, který předcházel všem stavebním úpravám 

na Pražském hradě." 

Jinde si jen tak mimoděk tázaný - v tomto případě biskup Škarvada - na 

poslední chvíli vzpomene: „Ještě jsem zapomněl - někdy v roce 1949 začali 

komunisti doma tu svou protináboženskou a proticírkevní kampaň. V Praze byla 

založena z jejich popudu a s jejich lidmi v čele falešná Katolická akce a právě tak 

falešné Mírové hnutí katolického duchovenstva, kterému předsedal kněz Josef 

Plojhar. Vatikánské rádio tenkrát oznámilo jeho exkomunikaci. A když měl o něco 

později jako ministr zdravotnictví přijet do Říma na nějaké zdravotnické zasedání, 

tak se na vývěskách všech římských kostelů objevilo oznámení, že objeví-li se tam 

český kněz Josef Plojhar, nesmí být připuštěn ke slavení mše svaté, protože je mimo 

církev. "24i 

2/„Prý" 

Při práci v archivu ministerstva vnitra jsem narazil na mnohé z materiálů, 

které byly shromážděny informátory v ČSL. Úskalí těchto pramenů tkví v tom, že 

obsahují příliš mnoho slov s podotknutím slova prý. Stejně tak, jak si pozorný 

čtenář možná povšiml, i v mnou pojmenované sekci „plojhariana" - tedy 

roztodivných historek, jejichž ústřední postavou je osoba Josefa Plojhara, se to 

hemží slovy „prý". Pokud se historik pohybuje v důvěrně známém prostředí své 

historické doby, může celkem lehce eliminovat prameny svádějící na špatnou stopu. 

241 Komínek, Milo: Podobnost čistě náhodná?, www.aaawebpages.cz/Dopisv l.htm (cit. 14. 11. 
2003) 
242 Vlček, Emanuel: Vyměřený čas. Rozhovor s antropologem Emanuelem Vlčkem (1925-2006). 
Dostupné na www.reflex.cz/Clanek7653 .html (cit. 10.4. 2007). 
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Od osvobození koncentračního tábora Dachau 29. dubna 1945 až po dobu návratu 

Josefa Plojhara z tohoto tábora do rodných Českých Budějovic, uplynula tak dlouhá 

doba, že tento fakt vytvořil řadu dohadů, co všechno mezitím mohl Plojhar dělat. 

Nelehkou práci s tímto úsekem Plojharova života měli komunisté v době kolem 

Vítězného února, kdy hledali jakoukoliv zmínku k Plojharovu životu. Do materiálů 

potom neváhali napsat, že ten povídal tomu, že prý asi - a zřejmě tak vzniklo 

hlášení psané informátorem P. z 26. února 1948,244 kde se píše, že „S. Lukeš z kult. 

pro. odd. ústř. sekretariátu mi oznámil, že po odchodu (z koncentračního tábora, 

pozn. RE) pracoval ve Vídni v Národním výboru vídeňských Čechů, jehož členem 

byl také Plojhar. Plojhar prý v tomto NV vystupoval agresivně proti komunistům. 

Někteří vídeňští Češi tvrdili, že prý Plojhar byl agentem anglické IS." Byl skutečně 

Plojhar ve Vídni? Kudy vlastně cestoval na jih Čech? 

Podobně rozporuplné a mnou neověřené informace lze nalézt v NA ve fondu 

ÚV NF. Ve složce ČSL - různé se lze dočíst, že „Ministerstvu vnitra dáváno na 

vědomí: Tiskový šéf ministra Plojhara p. odb. přednosta Mirbach psal a vedl pod 

pseudonymem klero-fašistický časopis Rozmach za první republiky, " napsal 10. XII. 

48 Reich ve Zprávě o rozmluvě s šéfredaktorem Lidové demokracie soudr. Peterou 

ze dne 9. prosince 1948. Ve stejné složce si přečtete zprávu ze 7. XII. 48, že „Dr. 

Doležal v r. 1938 vydal brožurky, které ostře napadaly Sovětský svaz. Ministr Petr 

má poměr s manželkou Dr. Doležala, z čehož nastal mezi oběma osobní spor, který 

v tichosti urovnal Dr. Slavík. Proto min. Petr trval na ponechání dra. Slavíka v 

redakci, když ministr Plojhar navrhoval jeho vyloučení z redakčního svazku. " 

Při své práci jsem byl veden snahou ze všech možných dostupných pramenů 

vytvořit co nejvěrnější obraz Josefa Plojhara. Různorodost a někdy i roztodivnost 

pramenů však dává tušit, že o Josefu Plojharovi se lze ještě mnohé dozvědět. 

3/ Zlomky z druhého života Josefa Plojhara 

U některých osob lze mluvit o tzv. druhém životě. Takovým druhým 

životem si žil např. Jan Žižka, který se v dílech nejen historiků měnil v průběhu 

staletí v ukrutného lapku, v obránce Husova odkazu, ve vzývaného moudrého 

243 Vatikánští špioni. Rozhovor s biskupem Jaroslavem Škarvadou, který lze najít i v knize Svedl jsi 
mě, Hospodine. Dostupné na www.karmelitanske-nakladatelstvi.cz/koutek nh P (rit io 4 2007^ 
244 AMV 305-384-1, s. 70. ' ' 
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vojevůdce... Zkoumat, jaký byl „skutečný" Žižka, bylo pro dobové polemiky 

zástupné. Stával se jen „argumentem" té či oné strany. Jen nemnoha historickým 

osobám se poštěstí, aby žily svým druhým životem. 

U Josefa Plojhara lze mluvit o druhém životě. „ Kde se v těch horolezcích na 

vrcholy Moci neustále bere odvaha, kde se bere ta nestydatost a ztráta soudnosti u 

každého z těch, kdo se sebevědomě posadili svým zadkem na ministerský stolec? /.../ 

Kdyby jim, když už nic jiného, aspoň nakonec došlo neopakovatelné přiznání před 

Bohem a před Vlastí, jako to ke konci života dokázal dnes tisíckrát proklínaný 

"důstojný pán" - otec Josef Plojhar, "24S píše v literární příloze Haló novin Zdeněk 

Hrabica o českých ministrech na politické scéně přelomu roku 2006/2007. 

V rozhovoru s moderátorem Václavem Moravcem se pustil Miroslav 

Kalousek do vysvětlování minulosti ČSL: 

„ Otázka: Promiňte, to přece asi nebyly, to nebyly jen špičky, to byla celá 

strana, protože neříkejte mi, že ty špičky dovedly zmanipulovat celou členskou 

základnu. 

Odpověď: Myslím si, že to nebyla celá strana, ale nebudu se s vámi přít. 

Řeknu vám tři argumenty, které platí. My jsme se vypořádávali se svou minulostí 

velmi dlouho a velmi bolestně. Právě proto si nikdy nepřejeme, aby se ty časy 

vrátily, zatímco komunisté po nich touží. V ústavě nebyla vedoucí úloha Národní 

fronty, tím méně lidové strany, ale vedoucí úloha KSČ. Ale především, já jsem 

dvanáctý předseda KDU-ČSL, tím prvním byl Jan Šrámek. A já teď říkám s plnou 

odpovědností, stydím se za Josefa Plojhara a všem se omlouváme za tu mravní 

kreaturu. Až předseda KSČM řekne větu, stydím se za Klementa Gottwalda a všem 

se omlouvám za tu mravní kreaturu, tak já přehodnotím svůj výrok o zločinecké 

organizaci. Ale to on nikdy neřekne, protože jim se po těch časech stýská. My se do 

nich nikdy vrátit nechceme. 

Otázka: Proč ale máte v názvu ono Československá strana lidová, když 

právě těch uplynulých čtyřicet let tuto značku poškodilo? 

Odpověď: Právě proto, že se hlásíme nejenom k těm čtyřiceti letům, ale k 

těm osmdesáti třem letům existence této strany, k dobám slavným i méně slavným. 

Víte, jedenáct poslanců lidové strany v roce čtyřicet osm dopadlo tak, že dva 

245 Hrabica, Zdeněk: Nadvládní věštecká koule 2007. Obrys-Kmen, týdeník pro literaturu a kulturu, 
literární příloha Haló novin, ě. 8/2007, 24. 2. 2007. Dostupné na www.obrvs-
kmen.cz/index.php?rokz=2007&cis=08&cl=08 (cit. 10. 4. 2007). 
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kolaborovali, čtyři zahynuli v koncentračních táborech a ten zbytek byl 

perzekvován. Vezmete-li členskou základnu lidové strany z roku čtyřicet osm, tak 

mnohem víc jich bylo mučeno, jich bylo komunisty mučeno než s komunisty 

kolaborovalo. My se prostě hlásíme ke své třiaosmdesátileté minulosti vcelku. Jsou 

tam chvíle méně slavné, jsou tam chvíle slavné, na které jsme pyšní, ale to, co je 

důležité, je, že s tou čtyřicetiletou minulostí, která není jednoduchá, jsme se 

vypořádali naprosto důsledně. Proto také nechceme, aby se vrátila, na rozdíl od 

politických subjektů, kteří po té minulosti touží.246 

V jiném článku zase předseda KSČM o Josefu Plojharovi píše: Josef 

Plojhar, který celou válku prožil v koncentrácích Buchenwald a Dachau, byl 

předsedou ČSL v letech 1951 - 1968. A jak říkají moji spoluobčané z Českých 

Budějovic, byl to velmi vzdělaný a slušný člověk. V žádném případě nebylo možné 

pochybovat o jeho morálním profdu. "247 

Politické kroky a vyjádření vždy znovu a znovu vyprovokují reakce čtenářů, 

především v internetových diskuzích, např.: „ Vypadá to jako opereta pro duševně 

zaostalé, ale ve skutečnosti jde o realistickou tragedii, pane Kalousku. Důvěřoval 

jsem Vám více a doufal jsem, že Lidovci se budou držet jistých morálních a etických 

principů. Svojí spoluprací s otevřenými bolševiky jste prostě stejný zrádce jako 

Josef Plojhar. Ztratil jste mne jako příznivce, což Vám jistě nevadí, ale měla by 

Vám vadit ta ztráta osobní cti. Mrazí mne v zádech a dostávám alergickou vyrážku z 

fotografického podobenství Plojhar a s Gottwaldem," vyjádřil se občan skrývající se 

pro jistotu pod jménem Esmerald.248 Historie je věčně živá a plná emocí, 

přelévajících se z minula do soudobá. 

4/ „Plojhariana" - tři, protentokrát poslední, příběhy 

Příběh první: 

246 Dostupné na www.bbc.co.uk/czech/interview/storv/2005/10/051011 kalousek.shtml (cit. 10. 4. 
2007). 
247 Filip, Vojtěch: Naše vysvětlovači práce. Lidové noviny, 29. 12. 2005. Dostupné na 
http://ian.sinagl.cz/phpbb2/viewtopic.php?=&p=263 (cit. 10. 4. 2007). 
248 Reakce s názvem Josef Plouhat v Kalouskově interpretaci, autor Esmerald. 24. 8. 2006. Viz 
http://lidovkv.zpravv.cz/lidovci-isou-pro-vladu-s-podporou-komunistu-f31-
/ln domov.asp?c=A060824 163110 In domov fho (cit. 10. 4. 2007). 
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Můj vysokoškolský učitel249 mi vyprávěl, že jako student navštěvoval i 

Univerzitní knihovnu. Na dotaz, jestli si lze přečíst různé volně a jen v knihovně 

dostupné německé tiskoviny, se mu dostalo laskavého vysvětlení od knihovnic, že 

některé noviny tu teď bohužel nemají, protože si je pan Plojhar nosí domů. Tam si 

je přečte a potom je zase přinese zpět do knihovny. Plojhar byl v té době už jen 

poslancem s čestným předsedou ČSL. 

Mikropříběh druhý: 

Oblast „plojharian" dostihla i sféru anekdot. Jede řidič o trochu větší 

rychlostí přes vesnici. Do něčeho narazí, ale pokračuje. Zastaví až na konci vsi, kde 

se ptá chodce, jestli někdo ze vsi nemá náhodou takového černého psa s bílým 

lemováním kolem krku. Vlezl mu do cesty a on ho autem porazil. Takového psa? 

Takového psa ve vsi rozhodně nikdo nemá. Řidič se zamyslí - a v neblahé předtuše 

pronese: „Tak to jsem asi přejel Plojhara!" 

Příběh poslední - fejetonový: 

Laskavá čtenářka občasných víkendových fejetonů si přeje (začíná svůj 

víkendový fejeton Pavel Landa, pozn. RE), aby i ten dnešní nebyl o politice. Jelikož 

naše zákaznice je naší paní, tady má fejetonek ze života, byť dávnějšího, zato však 

prostý vší politiky. 

Za onoho času, kdysi na pokraji druhé půle minulého století, se ve městě 

tehdy okresním udála nemilá aféra, a to v okresním sekretariátu Československé 

strany lidové, přímo v kanceláři bratra okresního tajemníka. Ve slunném letním 

poledni tam bratr okresní tajemník obcoval na svém psacím stole s mladičkou 

studentkou, toho času v dotyčném sekretariátě na brigádě, jenomže zapomněl 

zamknout dveře. Neohlášená deputace jedné z místních organizací (dvě sestry a 

jeden bratr) vstoupila dovnitř kvůli jakési lapálii, a žádný div, že sestry z té 

hrůzostrašné podívané omdlévaly, bratr byl na mrtvici a malér na světě. Aby toho 

nebylo dost, ve věci se začal angažovat tatínek oné čarokrásné studentky, kvítka to 

údajně nevinného, a vykřikoval cosi o Sboru národní bezpečnosti (dnes policie) a o 

soudech. 

249 PhDr. Lubor Václavů. 
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Už Karl Kraus napsal, že skandál začíná tehdy, když mu policie udělá 

konec. Jenomže právě v tomto momentě se příhoda zadrhla. Ze statistických 

důvodů totiž nebylo možné zatknout okresního tajemníka Československé strany 

lidové, kdoví, jestli vůbec jakéhokoli člena této strany. To by v kriminalistických 

statistikách členěných tenkrát i politicky a třídně dělalo neplechu. Ještě by se mohlo 

zdát, že socialistická demokracie (nebo demokratický socialismus, to už si přesně 

nepamatuji) má něco proti Československé straně lidové, člence nerozborné, 

jednotné Národní fronty. Záležitost tedy bylo nutno řešit tak, že smilník přichycený 

in flagranti bude zbaven funkce tajemníka, vyloučen z řad členů Československé 

strany lidové, a poté, jako bezvýznamný nestraník, předán světskému rameni k 

náležitému potrestání. 

Ani to však nebylo úplně jednoduché. Zbavit funkce okresního tajemníka 

strany a hned na fleku ho současně vyloučit z partaje mohl jen sám předseda strany, 

a to byl v té chvíli bratr páter Josef Plojhar. 

Římskokatolický kněz Josef Plojhar, bývalý vězeň nacistických 

koncentračních táborů Buchenwald a Dachau, dělal po druhé světové válce všechno 

možné ve snaze dokázat, že kruté věznění ještě samo o sobě nevydává legitimaci o 

ryzím charakteru. Vyznamenával se coby ministr zdravotnictví zavádějící sovětské 

vzory, místopředseda ústředního výboru Svazu československo-sovětského 

přátelství, atd., atd., za což byl mimo jiné dvakrát dekorován Řádem Klementa 

Gottwalda, ale krom toho byl též, jak už řečeno, předsedou Československé strany 

lidové. Takže to bylo na něm. 

Dostavila se pětičlenná delegace z města tehdy okresního, tři bratři a dvě 

sestry, očité svědkyně oněch sexuálních orgií na psacím stole, a nic netušící bratr 

předsedaje laskavě přijal. 

Nebylo snadné barvitě vylíčit událost muži s kněžským kolárkem kolem 

krku. Josef Plojhar byl sice už kvůli svým darebáctvím exkomunikován, ale kolárek 

klidně nosil dál, neboť jeho papež nesídlil ve Vatikánu, nýbrž v Moskvě. Delegace 

se kroutila, hledala tváří v tvář duchovnímu vhodná slova, sestry klopily zrak a 

bratrům vysychalo v krku, ale nakonec to z nich přece jen jakžtakž vylezlo. A tehdy 

došlo k oné památné scéně. 

Bratr předseda páter Plojhar položil obě dlaně na prsa, výjimečně na ta svá, 

zhluboka si oddechl a pronesl historický výrok: 
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„Chvála Bohu, bratři a sestry. Já už se bál, že je to něco politickýho."250 

12. Janusovská tvář Josefa Plojhara 

Josef Plojhar. S otazníkem (esej na podkladě historických materiálů) - Otázky -

Závěr diplomové práce 

Když byl P. Josef Plojhar po roce 1948 exkomunikován, matka se za něj v 

slzách modlila. Jen na její přání se stal knězem. Josefa Plojhara ovšem nijak zvlášť 

kněžská dráha nelákala. Možná, že volba kněžství byla chybná a on - milovník 

jídla, pití, žen a života - se spíš měl stát něčím jiným. Nebo někým jiným? 

K některým etapám Plojharova života máme jen svědectví pamětníků - a 

nejednou je tomu tak, že máme dvě - a obě takřka protichůdná. Byl Plojhar pilný 

žák, který dával slabším spolužákům kondice - nebo byl šedivým průměrným 

studentem? Stál v čele radikálního nacionálního studentského spolku? Otázek lze 

položit bezpočet. 

Při osobním setkání s tímto dvoumetrovým mužem vás protkl svým 

hypnotizujícím pohledem. O čem přemýšlel - a které myšlenky mu procházely 

hlavou, v tu chvíli nebylo možné uhodnout. Vstřícný povětšinou laskavě vystupující 

muž se řídil nevyřčeným heslem: vycházel dobře se všemi, kteří jsou a budou pro 

jeho práci důležití. Poutavý vypravěč, který dovedl získat posluchače hezkými 

slovními obraty, dovedl je nadchnout - se vžíval do své řečnické role jako herec do 

postavy, kterou hraje. Nepostrádal zalíbení v cizích jazycích. Rodinné bilingvní 

prostředí jej vybavilo znalostí češtiny a němčiny. Později bude psát do německých 

tiskovin. Tak bravurní znalostí, která v době nacistické okupace zavdávala příčinu, 

ptát se, kde končí vstřícnost a snaha vyhovět, které byly spjaty s jeho povahou - a 

kde začíná racionální kalkul a nadbíhavé předcházení, až řekněme: kolaborantsví? 

Leckdo by se v koncentračním táboře zaobíral pouhým přežitím. Putovat k cíli 

možná znamenalo zapomenout na nevlídnost světa kolem sebe. A postupně na kost 

hubnoucí - až na konec pětačtyřicetikilový dlouhán - pomyslnými umanutými 

kroky putoval cílevědomě za svou myšlenkou: navázat nová hodící se přátelství do 

250 Landa, Pavel: Hlavně nic politického. Víkendový fejeton Pavla Landy. Dostupné na 
http://viituallv.cz/art.php?art=9720 (cit. 10. 4. 2007). Pavel Landa je spoluautor knih Encyklopedie 
pro milovníky Švejka (1. a II. díl), Vojenská kuchařka a. j. 
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budoucna a naučit se další cizí jazyky. Jak moc Josef Plojhar v životě pochyboval -

o tom, co dělá, stojí-li na správné straně? V koncentračním táboře mu to rozhodně 

nebránilo zasnít se nad tím, co bude po válce. A tak čas příhodný, kterým je vlastně 

každý okamžik, Plojhar v koncentračním táboře využil k tomu, že se naučil 

anglicky, francouzsky a rusky. Jaký byl vůbec do té doby jeho vztah k Rusku? Jak 

vůbec došlo k tomu, že se v třicátých letech stal členem Svazu přátel SSSR? 

„Hagiografické" příhody vyprávěné jeho spoluvězni líčí, jak si v koncentračním 

táboře Buchenwald „vydupal ze země" vězeňskou knihovnu. Pravda či lež? Když 

Dionýsius Polanský líčí, jak Plojhar - aby předešel zlosti věznitelů - málem na 

svých zádech dovleče na „apelplac" polomrtvého spoluvězně-kněze, který by jinak 

nevstal - a při nástupu by jeden člověk chyběl. Na sovětské vězně, málem hlídané 

před ostatními spoluvězni - se zřejmě nedíval jako na zbídačelé podlidi. 

Kamarádství se soudruhy - nejen sovětskými - se mu v budoucnu hodila. A 

konečně byli to komunisté, kteří jej v době osvobození koncentračního tábora 

Dachau navrhli do budovaného místního vězeňského výboru. V koncentračním 

táboře byli vězni jen čísla. 30 192 a 35 844. Bez upřesnění si jen těžko představíme 

konkrétního člověka. Nižším číslem byl vězeň Josef Plojhar, vyšším číslem vězeň 

Josef Beran. Podařilo se mi plně objasnit spor Plojhara s arcibiskupem Beranem? 

Myslím, že ne. Podle všech poznatků tento osobní a nakonec veřejný a celostátní 

spor nevznikl až díky zákazu kandidatury kněží - pramenil pravděpodobně už v 

koncentračním táboře, kde oba společně pobývali. Když se v roce 1968 ptali 

redaktoři Mladého světa Josefa Plojhara: „Promiňte nám tuto otázku: svého času se 

říkalo, že jste byl exkomunikován?" Na to jim Plojhar odpověděl: „Já jsem byl 

arcibiskupem Beranem po Únoru 1948 vyzván, abych složil své politické funkce - v 

důsledku již uvedeného přesvědčení arcibiskupa o nemožnosti soužití církve s 

komunisty. Já jsem toto přesvědčení nesdílel, odmítl jsem a byl jsem jím za to 

susupendován. /.../ Domníváte se, že návrat kardinála by posílil naši mezinárodní 

prestiž? Jistě, kardinál je důležitá funkce nejen v církevním slova smylu. (...) 

Kardinál Beran u nás nemohl v minulosti vykonávat svůj úřad arcibiskupa. Vatikán 

ho tedy jmenoval kardinálem a nastala taková situace, držet kardinála v intervenci, 

tak se to dohodlo s ním i s Vatikánem, že odejde natrvalo, a ten stav trvá." V 

rozhovoru vedeném na konci března 1968 je Plojhar překvapivě otevřený a sdílný. 

Kapitola o Plojharovi viděném čima exilového tisku vyprávěla ústy dobových 

dokumentů, že Beran opustil republiku na přání Vatikánu - na jaře roku 1968 ale 
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Plojhar přiznává pravý stav věcí. Rozhovor v Mladém světě vyšel až v půli dubna -

v době, kdy už Plojhar byl zbaven všech hlavních politických funkcí. Prameny 

ministertva vnitra - a z charakteristiky Plojhara, jak jej známe - hovoří o jeho 

schopnosti vycházet s lidmi v dobrém. V případě Berana to neplatilo? Plojhar byl -

v předválečné i poválečné ČSL oblíben, jak na levém křídle, tak i u předsedy msgre 

Šrámka. Jaký byl ale vztah Plojhar-Šrámek? Jak například reagoval Plojhar na 

Šrámkovu internaci? Jako člen vlády - a předseda ČSL od roku 1951, kdy zemřel 

Alois Petr - věděl, že 22. dubna 1956 Šrámek zemřel? Stalo se tak v nemocnici v 

Praze na Bulovce. V lékařských záznamech byl Šrámek veden pod cizím jménem 

jako Josef Císař, smrt byla tajena a pohřeb se konal taktéž v tajnosti ve Velkém 

Týnci, kde byl uložen do hrobu své matky.251 

Naplnil své vlastní ambice. To se zřejmě chystal Plojhar po návratu z 

koncentračních táborů. Opurtunní kariérista? Výplod poválečné doby? Co lze 

svádět na dobu a co je vadou lidského charakteru? Kněžské poslání pověsil po válce 

na hřebíček. Je vlastně otázka, jak to bylo s Plojharovou vírou a vztahem k Bohu. 

Možná, že své kněžství pověsil na hřebíček už dávno. Konečně zlé jazyky tvrdili, že 

už před válkou rád pil, proto měl v českých Budějovicích mše v poledne, aby se 

stihl vyspat z opice. Ale jinak inteligentní vtipný, pracovitý - a dravý politik. V 

roce 1968 mu řadoví lidovci, ti kteří si pamatovali jeho hvězdnou politickou cestu 

vzhůru, připomenou jeho negativní vlastnosti. 

Asi nelze sloužit dvěma pánům. A nebo lze, ale člověk si tento fakt musí 

alespoň vnitřně odůvodnit. Plojhar to zdůvodnil: „Je možno klást otázku: Jak je 

možné, že Československá strana lidová, sdružující zejména křesťany, spolupracuje 

s komunistickou stranou; jak je možné, že uznává vedoucí úlohu KSČ v Národní 

frontě, když je známo, že komunisté se ve své práci opírají o učení marxismu-

251 Msgre Jan Šrámek byl v letech 1945-1948 náměstkem předsedy vlády. Jako poslední z 
odstupujících ministrů podal demisi až večer 20. února 1948. Z vedení ČSL byl ostraněn Petrem a 
Plojharem. Bydlel spolu s Hálou ve vile v Bubenči. Bezpečnost vilu po Únoru střežila. Jak 
vypověděl koncem března „SNBák", který vilu střežil: „Domnívaljsem se, že stařeček Šrámek není 
schopen něco takového udělat". 21. 3. 1948 se Šrámek s Hálou pokusili o dramatický útěk - odlet 
letadlem z rakovnického letiště. Byli ovšem zadrženi. V té době neexistoval soudní postih za pokus o 
útěk do zahraničí. Mohla být uložena jen pokuta. Na zasedání KSČ bylo rozhodnuto o jejich 
internaci - v klášteře premonstrátů v Nové Říši na Moravě, odtud byl Šrámek v červnu 1948 
přesunut do kláštera sester Cyrilometodějských v Brně a poté do Valdic. 11. srpna 1950 - Šrámek i 
Hála každý ve vlastní cele - oslavil v kartouzském vězení své 80. narozeniny. Pro vážný zdravotní 
stav byli oba převezeni do domácího vězení v Roželově u Rožmitálu. Gottwald na jeho adresu 
pronesl: „O Šrámka se mi dobře postarejte. Má zásluhy o dělníky od začátku své politické činnosti. 
Jeho vina je, že zradil v únoru 1948 a chtěl odletět na Západ. Vzhledem k jeho skutečným zásluhám 
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leninismu a že jsou ateisty? Na tuto otázku mohu odpovědět snadno a zcela prostě. 

Naše vztahy nejsou založeny na tom, co nás rozděluje, nýbrž na tom, co nás spojuje. 

Spojuje nás především společná vůle bojovat za upevnění míru na celém světě, za 

zmírnění mezinárodního napětí, na zdstranění válek ze života národů. Strasti válek 

postihují všechny lidi bez rozdílů pleti a politické příslušnosti. Střely a pumy si 

nevybírají mezi věřícími a ateisty, mezi komunisty a nekomunisty. Boj za mír proti 

podněcovatelům války a organizátorům válečných dobrodružství je nejpřednější 

povinností všech lidí dobré vůle, všech poctivých občanů světa. (...) Proto naše 

strana podporuje politiku Komunistické strany Československa. (...) Přitom se 

nedostáváme do rozporu s mravními zásadami, které plynou z naší náboženské víry, 

protože mírumylovná politika zemí socialistického tábora je s těmito mravními 

zásadami v plném souladu. (...) Pokud jde o vnitřní politiku, spojuje nás s 

komunisty touha vybudovat v naší vlasti vyspělou socialistickou a později 

komunistickou společnost. Tento program, který vytyčila Komunistická strana 

Československa, jsme i my přijali za svůj a podporujeme jej ze všech sil, neboť jsme 

přesvědčeni, že plně slouží životním zájmům našeho lidu. Naše náboženská víra 

nám v tom nemůže být na překážku, neboť jde o program ušlechtilý a čestný. "252 

Historici kladou otázku: záhada - spolupracoval Plojhar s komunisty z přesvědčení? 

Myslím, že ano, ale dodávám - zřejmě ale ne v rovině „ponorky", „vtyčky", tajného 

komunisty. Stal se věrným služebníkem režimu. Jak se Plojhar vnitřně stavěl k 

probíhajícím politickým procesům 50. let? Ze strany komunistické moci na něj byl 

mnohdy vyvíjen nátlak, aby vyhověl jistým „přáním". Měl své vnitřní hranice, 

snažil se vysmeknout, vymluvit. Nerad šel do konfliktu. Stačila domluva, raději 

vyhověl, posunul své hranice. Úlitba? Realismus? Poslušnost? Pokud shrneme 

poznatky o jeho rozporuplné osobě, potom je téměř zřejmé, že Plojhar nebyl tajným 

členem KSČ. Jeho poměr ke komunismu byl dvojí. Jeden v rovině praktické, v 

činech, které z přesvědčení nebo na nátlak vykonával dle zadání komunistů. Jeho 

povaha jej k tomu předurčovala. V rovině ideové se Plojhar netajil tím, že 

komunismus i křesťanství mohou existovat vedle sebe. Sám o tom řekl v rozhovoru 

pro Mladý svět, že „rozhodující je, že můj život se přizpůsobil mému přesvědčení. 

To jest, že i jako věřící člověk jsem přesvědčen, že socialismus je zatím na naší 

o dělníky s ním nebylo naloženo po „zásluze"." Viz Turzová, Virginie Marie: Kartouzský vězeň. 
Mons. Jan Šrámek, Svitavy 2006, s. 150-161. 
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planetě a za dané situace nejdokonalejším společenským systémem." Že nutně 

nemusel být tajným členem KSČ napovídá i názor Čestmíra Císaře: „Chování 

levicových opozičníků v nekomunistickcýh stranách, kteří byli odpůrci demise a 

projevili ochotu ke vstupu do vlády, se stalo předmětem úvah i spekulací. (...) Karel 

Kaplan např. napsal, že v druhých stranách a zejména v sociální demokracii měla 

KSČ již dříve své „agenty", zakuklené komunisty, připravené v příhodný okamžik 

vystoupit jako „pátá kolona" a podpořit Gottwaldovy záměry. (...) Mé zkušenosti 

nebyly tak jednoznačné, nechci však popírat pokusy tajná spojení budovat. Pro 

spiklenecké kontakty nebyly příliš vhodné podmínky, neboť politický život se 

odehrával v otevřených poměrech. (...) Poznávali jsme „kdo je kdo" nikoliv tajnými 

domluvami, nýbrž přímo ve veřejném dění. (...) Ne všichni mluvčí druhých stran 

byli našimi odpůrci. Ne každý, kdo upřímně socialisticky smýšlel, musil být 

„agentem ' KSČ. /.../ Také lidovecký odborář A. Petr na mne působil svými 

křesťansko-sociálními názory. /.../Aťtak, či onak, skutečnost, že oddělení evidence 

KSČ si pořizovalo o nekomunistických osobnostech tajný dossier, kde 

shromažďovalo údaje o jejich smýšlení a o možnostech získat je pro spolupráci s 

komunisty, nezakládá ještě podle mého názoru právo prohlašovat všechny takové 

osobnosti „agenty" KSČ. A to nechávám stranou právo občana měnit názor i 

politické sympatie, vyvíjet se v souladu se zkušenostmi. "25i Snad teprve studium 

sovětských archivů zasadí události února 1948 do širších souvislostí. „Přesvědčení 

o suverenitě Československa a o jeho svobodném počínání našich politiků se zdál 

potvrzovat vcelku zdrženlivý postoj sovětské zahraniční politiky v únorových dnech. 

Tato zdrženlivost byla však jen vnější. Ve skutečnosti se v Kremlu živě zajímali o 

vývoj událostí a o možné alternativě jejich vyústění. Nejen vážnějším faktem byl 

Stalinův vzkaz Gottwaldovi, tlumočený velvyslancem Zorinem, že požádá-li o 

vojenskou pomoc, bude mu neprodleně poskytnuta. V té chvíli stály sovětské invazní 

jednotky před maďarsko-slovenskou hranicí. Gottwald nabídku odmítl jako 

nabytečnou, natolik věřil, že vystačí s vlastními vnitřními silami. Kdyby ji byl přijal, 

měli jsme na našem území sovětská vojska již v roce 1948, ne až po 20 letech. Jiná 

věc je, zda byl s jeho odmítnutím spokojen Stalin, jehož armády byly přítomny ve 

252 Plojhar, Josef: Společná cesta - jeden cil, Praha 1963, s. 59. Ze stati Úspěšná a plodná 
spolupráce, otištěné v časopise Otázky míru a socialismu. 
2 " Císař, Čestmír: Paměti. Nejen o zákulisí Pražského jara, Praha 2005, s. 234-235. 
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všech lidově demokratických zemích kromě ČSR. Lze předpokládat, že Gottwaldův 

postoj považoval za „ nevlídný akt" a nikdy na to nezapomenul. "254 

Politika se Plojharovi stala náplní života. Ctižádostivost a ambice z něj 

leckdy dělaly politickou štiku, která by ráda plula k výšinám, ale to mu na druhou 

stranu nebránilo vycházet slušně s lidmi, se kterými jednal. Nekřičel na druhé, 

nepoužíval hádek, raději se snažil domluvit, přesvědčit, vysvětlit. Možná v tom 

hrála i jistou roli snaha předvídat a počítat do budoucna. I díky osobnostním 

vlastnostem vydržel dvacet let ve funkci na jednom ministerstvu. 

Je až s podivem, že Plojharovi nebyla doposud věnována hlubší pozornost. 

Bohatostí - jako u jednoho z mála politiků - oplývá také „druhý život" Josefa 

Plojhara. 

Jak se na něj dívali obyčejní věřící? Z většiny svědectví vychází v podobou 

ďábla nebo jako postava úsměvných historek. Především byl politik. Do jeho 

myšlení dává nahlédnout rozhovor z jara roku 1968: „Po Únoru byl program jasný. 

My jsme se vrátili k tomu křesťansko-sociálnímu, který jsme potom v průběhu 

vývoje naší společnosti označili jako křesťansko-socialistický. My jsme říkali, a to je 

i moje osobní přesvědčení, že socialismus nemusí být nutně ateistický, že 

socialismus může rovnoprávně budovat a k němu dospět i věřící člověk. Teoreticky 

jsme měli k uskutečnění toho programu všechny možnosti; ovšem v praxi jsme byli 

víc a víc omezováni. Původně jsme měli dva ministry a místopředsedu NS, později 

jen jednoho ministra a místopředsedu NS a nakonec jen jednoho ministra. 

A za druhé Národní fronta nebyla tou původní platformou, o které hovořil 

Gottwald. Myslel, že se tam budeme scházet jako rovnocenní partneři. Národní 

fronta, a ta byla vedena komunistickou stranou, se domnívala, že omezováním 

možností nekomunistických stran rychle dospěje k nějaké absolutní jednotě. I když 

třeba nahoře to bylo míněno takovou vývojovou a slušnou formou, než se to dostalo 

dolů, k tajemníkům okresních výborů NF, tak to bylo strašně deformováno. Tam si 

každý vymyslel svůj způsob, jak to provádět. Já vám řeknu konkrétní příklad. My 

máme organizační řád, který byl schválen ústředním výborem NF i příslušnými 

orgány KSČ. V tomto řádu stojí, že strana lidová sdružuje převážně občany 

křesťanského smýšlení, a je tam paragraf, že členem strany se může stát každý 

bezúhonný občan od 18. roku. Ovšem praxe byla v každém okrese jiná. Když jsme 

254 Císař, Čestmír: Člověk a politik. Kniha vzpomínek a úvah, Praha 1998, s. 118. 
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někoho brali do strany, museli jsme předložit jeho přihlášku na výbor Nár. fronty. 

Původně ji prošetřoval celý okres, výbor NF, kde byly i nepolitické složky, např. 

požárníci, ČSČK, pak přišel příkaz, aby to dělali okres, tajemníci. To byli vesměs 

komunisté. Takový okres, tajemník se jenom podíval na přihlášku a řekl, tomu je 

teprve dvacet let, s tím nesouhlasím. Řekl, vy můžete přijímat tak od 35 let nahoru. 

Jeden náš člen, předseda JZD, si mi stěžoval, že má 21 letou dcerušku, která chtěla 

vstoupit do lid. strany. Je to naše tradice, říkala, maminka je také lidovkyně, tak já 

chci taky. Tajemník řekl ne, ať se nejdřív vybije jaksi v ČSM. Nebo jiný příklad. 

Před několika lety jsme měli stranickou konferenci, kde se volil nový ústřední výbor, 

a Jihočeský kraj navrhl profesora zdravotní školy. My jsme museli návrh kandidátů 

předložit NF a ta šije prověřovala prostřednictvím okres, výborů NF. A u tohoto 

prof. Nováka napsal okres, tajemník z Písku: Nedoporučujeme, aby profesor Novák 

se stal členem ústředního výboru lid. strany, poněvadž pravidelně s celou rodinou 

chodí v neděli do kosltela. To se stalo asi tak před osmi lety. Dovedete si představit 

stupidnost toho tajemníka. Že to dá vůbec na papír. Já vám to řeknu zcela otevřeně: 

stávalo se, že člověk, který jako člen aparátu v komunistické straně nevyhovoval, 

byl slabý a chtěli ho dát pryč, tak z něho udělali tajemníka NF. /.../Nebo takovou 

věc přímo pro zasmání. My jsme nesměli svolat sjezd. Jedině konferenci. Přitom 

všelijaké spolky měly sjezd, i zahrádkáři, ti všichni směli, lidovci ne.255 /.../ Na 

otázku, že by se měli soustředit na duchovní hledisko ve svém politickém 

programu, Plojhar odpověděl: „Ano, přivádět a vychovávat. Dneska získání věřícího 

člověka pro očištěný socialismus bude mnohem snadnější, než když sjme ho 

získávali pro socialismus deformovaný. Ta cesta byla křížová. I teď však bude mít 

svoje obtíže, on věřící člověk není jen tak, že by se automaticky stal přesvědčeným 

členem socialistické společnosti. 

Myslíte, že byste měli šanci stát se vůdčí stranou? 

Podívejte se, v politice -jak se říká - je všechno možné. 

Ovšem moje zkušenosti, praxe a znalost naší společnosti jsou takové, že naše strana 

alespoň v dnešní a nejbližší době nemá reálné předpoklady stát se nejsilnější 

stranou. 

Budete vy sám kandidovat? 

255 1. sjezd ČSL se poté konal v červnu 1972. 
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To nezáleží jen na mně, hlavně na voličích. Já jsme řekl po únorových dnech 

roku 1948 Gottwaldovi: soudruhu předsedo vlády, já chci být z přesvědčení prostým 

vojákem socialismu. Kde mě bude potřeba, kam mě postavíte, to je vedlejší. Všude 

je moje místo důležité. Jestli budu farářem na Šumavě nabo jak vy říkáte, že se 

mnou počítáte do vlády, to není rozhodující, rozhodující je, že můj život se 

přizpůsobí mému přesvědčení. To jest, že i jako věřící člověk jsem přesvědčen, že 

socialismus je zatím na naší planetě a za dané situace nejdokonalejším 

společenským systémem."256 Být služebníkem? S ambicemi, přizpůsobením, s 

ideály. 

Plojhara zvali na konference do zahraničí. 

Literární sklony jej nutily psát - ale psát z pohledu politika. 

Po srpnu 1968 publikoval, stáhl se z veřejného života, čestné předsednictví -

získané na druhý pokus - si podržel až do smrti. 

Kdo byl tedy Josef Plojhar? Co vyplývá z výsledku mé práce? 

Byl rozporuplnou nejednoznačnou postavou - o níž bychom neměli dělat 

jednoduché a jednoznačné závěry. Existují stále ještě různé prameny, které mohou 

poskytnout celistvější pohled na osobu Josefa Plojhara. Na historiky teprve tento 

úkol čeká. 

256 Křížová cesta k socialismu. Redaktoři Mladého světa vedli 22. 3. 1968 rozhovor s J. Plojharem, 
tiskem vyšlo 13. 4. 1968. A KDU-ČSL, kr.18/4, Osobnosti s t rany-J . Plojhar. 
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13. Prameny a literatura 
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- fond ÚV NF 

- fond Evid. oddělení ÚV KSČ 

- fond Ministerstvo zdravotnictví 

- fond Ministerstvo vnitra - tajné, 1938-1954 

A KDU-ČSL - fond Osobnosti strany, kart. 18. 

- fond ČSL a Národní fronta, kart. 21/1; 22/1 

- fond Historie strany, kart. 40. 

- fond Předsedniotvo ÚV ČSL, kart. 3/1; 3/2. 
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14. Bibliografie Josefa Plojhara257 

(Ú) = úvodní pasáž, popřípadě doslov 

(K) = kniha 

(P) = přednáška vyšlá tiskem 

(S) = stať, dílčí článek ve sborníku 

(Ú) Šedesát let předsedy Československé strany lidové a ministra dopravy Aloise 

Petra. Úvodní slovo k jubilejnímu sborníku. ČSL, Praha 1949. 71 s. 

(K) Dva roky s lidem. Projevy a stati z let 1948-1949. 1. svazek Politické knihovny 

ČSL. Vyšehrad, Praha 1950. 309 s. 

(Ú) Nové cesty katolického duchovenstva. Úvodní stať k publikaci o manifestaci za 

spolupráci vlasteneckých katolických duchovních s lidem, jež se konala dne 7. 

května 1950 v Hořicích v Podkrkonoší. ČKCH Praha 1950. 30 s. 

(P) Vlastenecký kněz. Přednáška na kněžské konferenci na Velehradě 4. července 

1950, publikováno In: Velehradský sborník. Velehradský výbor katolického 

duchovenstva v ČSR, Velehrad 1950. 

(P) Církev a boj za mír. Projev na I. mírové konferenci křesťanských církví v 

Luhačovicích r. 1950, publikováno In: Církev v boji za mír. Přípravný výbor pro 

konferenci křesťanských církví, Luhačovice 1950. 

(S) Velehrad víry a slovanství. Stať v programovém letáku k mírové konferenci na 

Velehradě 4. července 1950, konané pod heslem: „Modlíme se za mír - pracujeme 

pro mír". 

257 Shromážděna dle dostupných zdrojů. Mapuje převážnou většinu Plojharovy publikační činnosti 
po roce 1945. Neobsahuje jeho novinové články zveřejňované především na stránkách Lidové 
demokracie, ani články, které napsal do východoněmeckých periodik. Součástí seznamu nejsou ani 
knihy, hlavně se zdravotnickou tématikou, které vyšly v ruštině, španělštině, němčině a angličtině. 
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(P) Křesťanství nutno vyznávat činy. Projev na zasedání širšího předsednictva ČSL 

12. dubna 1950, In: Úkoly a poslání Československé strany lidové. Politická 

knihovna ČSL. Vyšehrad, Praha 1950. 

(P) Účast kněží a církví v hnutí za světový mír. Projev na II. světovém kongresu 

obránců míru ve Varšavě r. 1950, In: Křesťané mluví z Varšavy. 3. svazek Politické 

knihovny ČSL. Vyšehrad, Praha 1951. 

(Ú) Bernard Bolzano jako sociální myslitel. Úvodní stať In: Bolzano, Bernard. O 

pokroku a dobročinnosti. 7. svazek Politické knihovny ČSL. Vyšehrad, Praha 1951. 

71 s. 

(P) Světové mírové hnutí je historickou silou. Projev na téma: Světové mírové hnutí 

a usnesení varšavského kongresu na I. čs. sjezdu obránců míru v Praze r. 1951, In: 

Československý lid v boji za mír. 11. svazek Politické knihovny ČSL. Vyšehrad, 

Praha 1951. 

(P) Z Východu slunce - z Východu mír. Programový projev na Celostátním 

mírovém sjezdu katolického duchovenstva v Praze 27. září 1951, In: Katolický kněz 

v boji za mír. Vyšehrad pro ČKCH, Praha 1951. 

(P) Katolická církev v lidové demokracii. Projevy Zd. Fierlingera, Josefa Plojhara 

a následná diskuze kněží na mír. konferenci kat. duchovenstva. ČKCH, Praha 1951. 

28 s. 

(P) Základ křesťanského učení. Promoční řeč ve Velké aule Karolina k udělení 

doktorátu honoris causa bohosloveckou fakultou 13.12.1950, In: Pocta bojovníkům 

za mír. 12. svazek Politické knihovny ČSL. Vyšehrad, Praha 1951. 38 s. 

(P) Buduj vlast - posílíš mír! Projev na budovatelské konferenci ČSL v Praze 10. 

února 1951, In: Československá strana lidová pro rozkvět vlasti - pro vítězství 

míru. 13. svazek Politické knihovny ČSL. Vyšehrad, Praha 1951. 
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(S) Sovětský lid v práci a radosti. In: V zemi Stalinově. O návštěvě v SSSR vypravují 

Josef Plojhar, Antonín Pospíšil, Květoslav Šťastný, Fr. Ovesný a Alois Robenek. 15. 

svazek Politické knihovny ČSL. Vyšehrad, Praha 1951. 102 s. 

(K) S lidem za mír - za socialismus. Sborník k padesátinám min. zdravotnictví a 

předsedy Čs. strany lidové Dr. Josefa Plojhara. S obrazovou přílohou „Život a 

práce ministra a předsedy ČSL dr. J. Plojhara ve fotografii". Vyšehrad, Praha 

1952. 60 s. 

(K) Budujeme socialismus. Programová kniha k otázkám světového dění a k úkolu 

budování socialismu v Československu. 18. svazek Politické knihovny ČSL. 

Vyšehrad, Praha 1952, 91 s. 

(Ú) Bolzano, Bernard. O nej lepším státě. Úvodní studie. 19. svazek Politické 

knihovny ČSL. Vyšehrad, Praha 1952. 

(P) Za vlast, za mír - za socialismus. Projev na zasedání ÚV ČSL dne 24. května 

1952 v Praze. 21. svazek Politické knihovny ČSL. Vyšehrad, Praha 1952. 
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15. Zkratky 

A PS P ČR = Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

CDU = Christlich Demokratische Union 

CDU/CSU = Křesťansko- demokratické unie/Křesťansko- sociální unie 

ČKCH = Československá katolická charita 

ČSL = Československá strana lidová 

FF UK = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

IS = Inteligence Service 

KA = Katolická akce 

KDU-ČSL = Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 

KLDR = Korejská lidově demokratická republika 

KTF UK = Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

MDŽ = Mezinárodní den žen 

MHKD = Mírové hnutí katolického duchovenstva 

Msgre = monsignor(e) - čestný titul udělovaný papežem; psáno i Mons., mons. 

MÚ AV ČR = Masarykův ústav Akademie věd České republiky 

NF = Národní fronta 

NS = Národní shromáždění 

P. = páter, kněz 

SBS = Svaz bojovníků za svobodu 

SOA = Státní oblastní archiv 

SOkA = Státní okresní archiv 

StB = Státní bezpečnost 

ŠSÚA = Štátný slovenský ústredný archív 

ÚRO = Ústřední rada odborů 

ÚSD AV ČR = Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 

ÚV KSČ = Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚV NF = Ústřední výbor Národní fronty 

WHO = World Health Organization = Světová zdravotnická organizace 
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