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PRONÁSLEDOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V  ČESKOSLOVENSKU 1948–1989

Život ve věznicích
a v pracovních táborech

Mírov na Moravě patřil k věznicím, kde 
podle odhadu pamětníka P. Josefa Petra 
Ondoka bylo polovině 50. let vězněno cca 
200 kněží. Jejich pracovní náplní bylo 
např. zhotovování vycpávek pro oděvy, 
draní peří, lepení papírových sáčků, ple-
tení košíků, výroba vložek do bot a tří-
dění ovoce. AVS ČR

Mapa věznic a pracovních táborů z r. 1952. S vězněním duchovních jsou spjaty zejm. věznice Bory v Plzni, 
Mírov, Valdice a Leopoldov a pracovní tábory při uranových dolech v okolí měst Jáchymov a Příbram.

NA (SSNV)

Vězňům v Leopoldově nebyly poskytovány ani 
nejzákladnější potřeby – zcela nedostatečné byly 
dávky potravy i lékařská péče, odsouzení byli čas-
to a krutě trestáni např. bitím, korekcí v holých 
kobkách bez přikrývek a vytápění atp. V důsled-
ku nelidského zacházení zde zemřely desítky věz-
ňů. – Na fotografi i z vězeňského spisu Adolf Kajpr 
SJ (šéfredaktor časopisu katolických intelektuálů 
Katolík, r. 1950 byl odsouzen ke 12 letům) – zemřel 
v Leopoldově 17. 9. 1959. NA (SSNV)

Přes velké restrikce i ve vězení probíhalo tajné 
vzdělávání bohoslovců, byly zde skládány sliby 
a přijímáno kněžské svěcení. Přednášky se kona-
ly při společné práci, učební texty se sepisova-
ly na toaletní papír nebo na cigaretové papírky. 
– Např. ve věznici Valdice přijal r. 1962 z rukou 
svého spoluvězně, královéhradeckého biskupa
Karla Otčenáška, kněžské svěcení Jan Rybář SJ 
(foto z vyšetřovacího spisu tajné policie). Dnes 
žije ve východočeském Trutnově, kde je také stále 
činný v kněžské službě.
 ABS (V-1376 Ostrava)

Jedním z dalších leopoldov-
ských martyrů je slovenský 
řeckokatolický biskup Pavel 
Petr Gojdič OSBM. V lednu 
1951 byl ve vykonstruovaném 
procesu odsouzen „za vele-
zradu a špionáž“ na doživotí. 
Během krutého věznění mu 
byla slibována milost, pokud 
uzná „zrušení“ řeckokatolické 
církve, která byla pod taktov-

kou komunistů r. 1950 „včleněna“ do církve pravo-
slavné, kolaborující s totalitním režimem. Odmítl. 
Zemřel na následky mučení a krutého věznění 
v Leopoldově 17. 7. 1960, v den svých 72. naro-
zenin. Papež Jan Pavel II. ho r. 2001 prohlásil za 
blahoslaveného.

Archiv Apoštolského exarchátu
Řeckokatolické církve v ČR

Foto cely věznice v Leopoldově na Slovensku. 
Věznice Leopoldov byla vyhlášena svou krutos-
tí, komunisté sem umisťovali zejm. vězně „určené 
k likvidaci“. Na kněžském oddělení, „muklovském 
Vatikánu“, bylo kolem r. 1955 zhruba 60 osob. 
– P. Jindřich Jenáček vzpomíná: „Pozdě v noci se 
před námi otevřela vrata leopoldovské věznice… 
Jen dva výrazy mohou charakterizovat režim, který 
v ní vládl: Teror a Hlad – Hlad a Teror. V Leopoldově 
jsem se naučil strachu z lidské hlouposti. Čím hlou-
pější dozorce, tím snáze se z něho stával zfanatizo-
vaný vzteklý hlídací pes. Leopoldov je pro mne do-
dnes tajemstvím lidské zloby a nenávisti. A přesto 
doba tam prožitá byla pro mne dobou milosti, kdy 
jsem dosáhl tak dokonalého spojení s Bohem, jako 
nikdy předtím a už nikdy potom.“ 
 Soukromý archiv J. Zahradníčka ml.

Tisíce politických vězňů, mezi nimi řada kněží, 
byly nasazovány na práce při těžbě uranu. Tyto 
tzv. nápravně pracovní tábory byly budovány 
u dolů na Příbramsku (mnoho kněží bylo umístěno 
v táborech Vykmanov II a Bytíz) a Jáchymovsku, 
uranovými galejemi pro-
šlo celkově na 70 000 
politických vězňů. Byli 
přitom vystaveni nelid-
ským pracovním pod-
mínkám, které u většiny 
z nich zanechaly trvalé 
následky. Mnozí zemřeli 
na rakovinu plic.

Od věznění duchovních a laiků si komuni-
stický režim do budoucna sliboval pře-
devším jejich „převýchovu“. Komunisté 

očekávali, že psychické a fyzické týrání a poni-
žování ve vyšetřovací vazbě, hlad a teror let strá-
vených ve věznicích a v pracovně nápravných 
táborech, povede – ve spojitosti s pravidelnou agit-
kou politických školení – k „přetvoření“ duchov-
ního jedince, „člověka víry“, v bezduchou loutku.

Velkou posilu vězněným přinášela modlitba. 
Vnášela do jejich života za mřížemi útěchu věčné 
lásky, naději v odhalení pravdy a ve spravedlnost, 
prohlubovala empatii se spoluvězni a dodávala 
i potřebnou energii v nekončícím „boji o vlastní 
duši“. Otevírala dveře k vnitřnímu, niternému svě-
tu, který nemohl být znásilněn, zůstával naopak 
svobodný a umožňoval člověku zůstat sám sebou. 
I proto patřila modlitba v komunistických žalá-
řích k zakázaným činnostem, uchovávání modli-
tebních či liturgických textů bylo krutě trestáno.

I když pro zacházení s kněžími ve věznicích a v tá-
borech neexistovaly zvláštní směrnice, jejich věz-
nitelé k nim přistupovali poněkud odlišně než 
k ostatním. Kněží měli být v prvé řadě co nejvíce 
izolováni, aby nemohli ideově působit na své spo-
luvězně. Proto vznikala speciální vězeňská oddě-
lení vyhrazená duchovním. V Leopoldově se to-
muto oddělení říkalo „muklovský Vatikán“, neboť 
zde pobývala řada příslušníků církevní elity. Na 
kněžská oddělení byli později paradoxně umísťo-
váni též komunisté odsouzení v politických pro-
cesech svými vlastními soudruhy. Tito vězni se 
stávali terčem útoků ze strany svých obětí, a pro-
to byli zařazováni mezi duchovní, kteří se nási-
lí na nich nedopouštěli. Kněží měli pod přísnými 
tresty zakázáno vykonávat ve věznicích jakékoliv 
církevní obřady. Přesto se jim dařilo nejen slou-
žit mše, křtít, zaopatřovat či zpovídat, ale i světit 
nové kněze. Kněží stejně jako ostatní vězni museli 
v komunistických žalářích vykonávat nejrůznější 
manuální práce. Většinou se jednalo o činnosti, 
které mohly být prováděny na uzavřených odděle-
ních, jako bylo draní peří či broušení skla. Více než 
200 duchovních pak prošlo nápravně pracovním 
táborem Vykmanov II (též tábor L), kde se bez ja-
kýchkoliv ochranných prostředků drtila vytěžená 
uranová ruda. Pracoviště bylo umístěno ve vysoké 
stavbě, nazývané „věž smrti“, a bylo vysoce riziko-
vé – radioaktivní prach z drcené rudy se dostával 
prakticky všude, i do obytných prostor. Z kněž-
ských osobností byli v tomto táboře vězněni např. 
teolog J. Zvěřina, pozdější přírodovědec a fi losof J. 
P. Ondok či pozdější známý léčitel F. Ferda. 

Poněkud mírnější režim panoval v centralizačních 
a internačních zařízeních, které vznikly v souvis-
losti s realizací Akce K. Kněží zde sice mohli slou-
žit bohoslužby, po většinu dne však museli fyzicky 
pracovat, např. na stavbách přehrad. Jejich svo-
boda pohybu byla omezena na objekt, ve kterém 
byli ubytováni, nesměli přijímat návštěvy a jejich 
korespondence byla podrobena cenzuře. Mladším 
kněžím a řeholníkům pak hrozilo přikázání na 
základní vojenskou službu. Až do jejich zrušení 
v roce 1954 byli zásadně povoláváni k pomocným 
technickým praporům (PTP) – armádním pracov-
ním útvarům, jejichž příslušníkům mohl být pobyt 
v uniformě libovolně prodloužen. 

Vnější náboženské projevy byly ve věznicích zakázány a tvrdě trestány, přesto se i v těchto prostorách tajně 
slavily mše, udílela se svátost smíření, posledního pomazání a křtu. Při mši sloužil za oltář např. slamník 
na horní palandě, hostie nahrazoval chléb, víno se získávalo z rozinek kvašených ve vodě, kalich nahradila 
lžíce nebo ampulka od léků a patenu většinou čistý kapesník. Proměněné hostie byly zabaleny do cigare-
tových papírků a předávány dál věřícím. Příležitost ke zpovědi se našla během vycházky, pracovní směny 
nebo třeba v čekárně u lékaře. – Na snímku jsou předměty tajně zhotovované ve věznicích, pracovních 
a internačních táborech.  Muzeum III. odboje v Příbrami


