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Diktatura versus naděje:  
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989

Metodika a řešení k pracovnímu listu pro žáky 2. stupně základních škol  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Cílová skupina: žáci 9. ročníků ZŠ a tercie a kvarty gymnázia
Časová dotace: 45 minut
Metody, způsoby práce: skupinová práce, diskuze třídy; práce s textem, čtení s porozuměním
Pomůcky: psací podložky a psací potřeby

Výukový materiál vede žáky k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV, zejména kompetence k učení,  
komunikativní, sociální a personální.
Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin 
české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních  
církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka).
Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

Metodické pokyny

Návštěvu expozice doporučujeme zahájit stručnou informací o tématu výstavy a způsobu práce. Doporučuje-
me rozdělit žáky do čtyř skupin - pracovní list má společnou orientační a závěrečnou část, střední část  
(Detaily bádání) se liší ve 4 variantách (A, B, C, D).
Poté, co skupiny zpracují své pracovní listy, je vhodné zkontrolovat společně zejména splnění úkolu, který se 
týká konkrétních osobností postižených perzekucí. V tomto úkolu se verze pracovního listu liší a společná 
kontrola umožní sdílet vzájemně zjištěné informace. Upozornění: Poslední otázka u variantního úkolu vždy 
vyžaduje, aby žáci zvažovali situaci historického aktéra z vlastního hlediska, zapojili svou představivost, vyslovi-
li své názory.
Po vypracování úkolů v jednotlivých pracovních listech doporučujeme diskusi v rámci celé třídy.  
K diskusi se můžete vrátit i ve škole. Doporučujeme navázat modelovou hodinou o Číhošťském zázraku  
(viz http://historie1950.dejepis21.cz/)
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Řešení otázek a úkolů v pracovním listu

Úvodní orientace: Mezi dvěma totalitami

Prostudujte si „Předvolební plakát Komunistické strany Československa před volbami do Národního shro-
máždění v roce 1948“ a napište, o co usilovali křesťané (katolická církev) a o co komunisté? 

Křesťané:
láska k bližnímu, svět bez křivd a vykořisťování
Komunisté:
svoboda, pokrok, spravedlivé uspořádání světa

Jaký postoj podle plakátu komunisté k církvi měli? Doplň.

Prohlašujeme, že ideály křesťanské pospolitosti a lásky k bližnímu nejsou v rozporu s naším snažením po 
šťastném světě bez vykořisťovatelů a farizeů.

Úvodní orientace: Jednání mezi církví a státem – masky byly odloženy

Vypište alespoň tři proticírkevní opatření, která byla zavedena už před převzetím moci komunisty  
v únoru 1948: 

omezování spolkové činnosti, mimoškolní náboženské výchovy mládeže, vydávání knih a periodik; rušení veřej-
ných církevních škol; politický nátlak vyvíjený na kněze

Úvodní orientace: „Katolická akce“ a církevní zákony

V několika větách popište: Co se odehrálo? Z čeho byl páter Toufar obviněn? 

Během kázání faráře Toufara se vychýlil do strany kříž nad svatostánkem. Páter Toufar byl obviněn z toho, že 
zinscenoval zázrak na příkaz Vatikánu. 
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Detailní bádání: Akce K + Akce Ř

Z níže uvedených indicií odvoďte pojem, který je zastřešuje, a doplňte své zdůvodnění.

Jedná se o Akci K, protože docházelo k internaci příslušníků řádů, jedním z internačních míst byl klášter 
v Želivi. Akce se děla se zdůvodněním, že stát tímto způsobem chrání příslušníky církve před rozhořčením 
pracujícího lidu...

Detailní bádání – varianta A: Uzavírám vás do svého srdce

Jmenoval se: 
Josef Beran
Církevní hodnosti, kterých dosáhl?
pražský arcibiskup, kardinál 
Proč byl internován?
Vymezil se proti komunistům, odmítal zasahování do pravomocí církve.
Co mu internace přinesla? 
Úplnou izolaci od vnějšího světa - nevěděl, kde je, nesměl číst tiskoviny, nevěděl, jak dlouho internace potrvá,  
byl tajně odposloucháván.
Jaké byly jeho osudy po ukončení internace?
Byl donucen odejít do emigrace do Říma.
Otevřená otázka: 
Pokuste se napsat, jak byste se v takové internaci cítili, co by vám chybělo?

Detailní bádání – varianta B: Příběh „opata chuligána“

Jmenoval se: 
Jan Anastáz Opasek
Církevní hodnost, které dosáhl? 
převor a opat benediktinského kláštera v Praze - Břevnově
Proč byl postaven před soud a k jakému trestu byl nakonec odsouzen? 
Obviněn ze špionáže ve prospěch Vatikánu; 15 měsíců v samovazbě a později trest doživotí. 
Jakou přezdívku a proč si získal od spoluvězňů? 
Opat chuligán: nekonformní chování - např. napodoboval kohoutí kokrhání,  
čímž údajně zesměšňoval vězeňský personál.
Jaké byly jeho osudy po propuštění z vězení?
Pracoval jako dělník na stavbě pražských sídlišť, 1968 mohl opět vykonávat kněžskou funkci; odešel do exilu - 
v bavorském Rohru organizoval srazy příslušníku čs. emigrace, publikoval; po listopadu 1989 se vrátil do Prahy, 
opět se stal opatem a od roku 1993 byl arciopatem.
Krátce popište, jak vzpomínal na svůj pobyt v ruzyňské vazební věznici:
Hrůza - izolace; byl slyšet křik z ostatních cel od lidí, kteří nedokázali být sami - byli za to káráni, trestáni; noční 
ticho přerušoval i křik těch, kteří byli biti.
Otevřená otázka:
Napište, jak byste se v takové situaci cítili?
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Detailní bádání – varianta C: Aby všichni byli jedno - cesta Miloslava kardinála Vlka

Jmenuje se: 
Miloslav Vlk
Církevní hodnosti, kterých dosáhl? 
pražský arcibiskup, kardinál
Proč se stal umývačem výloh? 
Pro údajný negativní vztah ke společenskému zřízení byl zbaven souhlasu ke kněžskému působení.
Jaké aktivity budily podezření v tajné policii a zajistily mu její „dohled“?
Práce s mládeží, styky se „závadovými“ osobami, časté návštěvy NDR.
Otevřená otázka: 
Pokuste se napsat, jak byste se cítili v situaci, kdy by vám bylo zakázáno studovat na škole, na které studo-
vat chcete, nebo by vám bylo znemožněno dělat vaši vytouženou práci.

Detailní bádání – varianta D: Životní a duchovní příběh Dominika kardinála Duky

Jmenuje se: 
Dominik Duka
Církevní hodnosti, kterých dosáhl? 
provinciál dominikánů, biskup v Hradci Králové, pražský arcibiskup, kardinál
Proč byl potrestán 15 měsíčním vězením? 
za ilegální řádovou činnost
Se kterými významnými osobnostmi se při svém věznění seznámil? 
V. Havlem, J Dientsbierem
Otevřená otázka: 
Pokuste se napsat, o čem by mohli tyto osobnosti diskutovat, pokud by jim to bylo povoleno.

Celkové shrnutí

Sestavte správná tvrzení. Věty se pomíchali. Najděte chybná slova, škrtněte je a nahraďte slovy správnými. 
Musíte použít všechna škrtnutá slova ve správných souvislostech.

Donutili některé (domácí vězení) ke spolupráci s KSČ.
Zinscenované politické vydávání procesy.
Zákaz církevních části.
Zákaz duchovní nebo křesťanských spolků.
Internace omezení duchovních.
Vyvlastnění časopisů velké církevního majetku.

Donutili některé duchovní ke spolupráci s KSČ.
Zinscenované politické procesy.
Zákaz vydávání církevních časopisů.
Zákaz nebo omezení křesťanských spolků.
Internace (domácí vězení) duchovních.
Vyvlastnění velké části církevního majetku.
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Diktatura versus naděje:  
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989

Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – varianta A

Když po únorovém převratu v roce 1948 převzala moc v Československu komunistická strana, zahájila řadu kro-
ků, které směřovaly k upevnění režimu a znemožnění odporu proti němu. Obyvatelé státu měli vyznávat pouze 
ideje schválené a prosazované komunistickou stranou a vládou. Víra v ideje jiné byla pro režim nebezpečná. Proto 
bylo třeba odlišné ideje prohlásit za závadné a ty, kteří je prosazovali, označit za nepřátele a sebrat jim jejich vliv. 
Mezi nepřátele, s nimiž se musel komunistický režim po celou dobu své existence vypořádávat, patřili představi-
telé různých politických stran, zájmových sdružení, ale také církví. 

Výstava „Diktatura versus naděje“ připomíná osudy těch, kdo spojili své životy s církví římskokatolickou, která 
měla v Československu zejména po druhé světové válce velký vliv. Po roce 1948 byli tito lidé nuceni svou volbu 
obhájit navzdory komunistickému režimu. Pracovní listy Vám umožní seznámit se blíže s osudy několika z nich 
a zamyslet se nad jejich životními postoji. Budete mít také možnost zjistit, kdy a proč se stoupenci církve dostá-
vali do střetu s představiteli komunistické moci a diskutovat, jaké to pro ně mělo důsledky.

Otázky a úkoly můžete vyřešit s pomocí informací, písemných i obrazových, které jsou uvedeny na výstavních 
panelech. Panely jsou označeny shodnými názvy jako podkapitoly pracovního listu. První část listu slouží pro 
Vaši úvodní orientaci. Druhá část má čtyři varianty a směřuje k detailnímu bádání, jehož výsledky si můžete sdě-
lit navzájem s ostatními spolužáky. Třetí část pak nabízí možnost shrnutí nových poznatků a rozvinutí diskuse.
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Mezi dvěma totalitami

Prostudujte si „Předvolební plakát Komunistické strany Československa před volbami do Národního shro-
máždění v roce 1948“ a napište, o co usilovali křesťané (katolická církev) a o co komunisté? 

Křesťané: 

Komunisté: 

Jaký postoj podle plakátu komunisté k církvi měli? Doplňte.

„Prohlašujeme, že ............................................................................křesťanské  ..........................................................................  
k bližnímu  .............................................................................. s naším snažením po šťastném světě bez vykořisťovatelů  
a farizeů.“

Jednání mezi církví a státem – masky byly odloženy

Podle předvolebního prohlášení nebyly ideje prosazované KSČ v rozporu s církevními ideály. Realita však byla 
jiná. Ještě před únorovým převratem začalo postupné omezování, pronásledování a pomlouvání křesťanů a církví.

Vypište alespoň tři proticírkevní opatření, která byla zavedena už před převzetím moci komunisty  
v únoru 1948:

„Katolická akce“ a církevní zákony

Po únoru 1948 proticírkevních opatření přibývalo. Jak ukázala každodenní realita, hodnoty, které komunistický 
režim prosazoval, byly v příkrém rozporu s hodnotami prosazovanými katolickou církví. Předvolební hesla brzy 
přestala platit. Komunisté se netajili tím, že chtějí vliv církve co nejvíce omezit. K tomu volili různé cesty. V roce 
1949 byly například přijaty zákony, které podřizovaly činnost církví státu. Na jejich základě byl například po du-
chovních vyžadován tzv. slib věrnosti republice. Teprve po jeho složení mohl být kněžím udělen „státní souhlas 
k výkonu duchovenské služby“. Pokud kněz slib složit odmítl, nesměl svůj úřad vykonávat.

Duchovní taková omezení odmítali. Mnozí z nich, včetně vedení katolické církve, odmítalo vůbec komunistický 
režim uznat. I proto se představitelům moci jevili jako nebezpeční odpůrci podrývající základy státu a společnos-
ti. Nesouhlasící duchovní byli proto označováni za nebezpečné špiony sloužící zahraničním nepřátelům nebo 
organizátory různých protistátních spiknutí. S takovým „spiknutím“ souvisí i tzv. Číhošťský zázrak. 

V několika větách popište tzv. Číhošťský zázrak.  Co se odehrálo?  Z čeho byl páter Toufar obviněn? 
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Akce K + Akce Ř

Z níže uvedených indicií odvoďte pojem, který je zastřešuje, a doplňte své zdůvodnění. 

Jedná se o  ...................................................................., protože ......................................................................................................
.....................................................................................

Indicie: klášter v Želivi; ničení knih; internační zařízení; izolace řeholníků; „ochrana před rozhořčením pracují-
cího lidu“; obsazeno 125 mužských klášterů 

Uzavírám vás do svého srdce

Jak proticírkevní opatření zasáhla konkrétní osobnosti katolické církve? S pomocí výstavy prostudujte podrob-
něji život jednoho z představitelů církve a svá zjištění posléze sdělte spolužákům.

Poznáte, o koho se jedná? Napište jeho jméno a doplňte další údaje.
 
Narodil se v Plzni. Teologii studoval v Římě, kde přijal i kněžské svěcení. Od roku 1929 teologii sám přednášel na 
Teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1942 až 1945 byl vězněn v koncentračních táborech Tere-
zín a Dachau. I v extrémních podmínkách koncentračního tábora osvědčil pevnost charakteru a věrnost Bohu, 
církvi a národu. Také díky tomu se stal významným církevním hodnostářem. Pod nátlakem komunistického 
režimu odešel do exilu do Říma. Tam nadále působil ve prospěch svých věřících. Promlouval k nim prostřednic-
tvím rozhlasu, zabezpečil vydávání knih a časopisů pro katolíky v Československu.

Jmenoval se:

Církevní hodnosti, kterých dosáhl?

Proč byl internován?

Co mu internace přinesla?

Jaké byly jeho osudy po ukončení internace?

Pokuste se napsat, jak byste se v takové internaci cítili,  
co by vám chybělo?
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Duchovní, církevní hodnostáři i laičtí příznivci církve byli v komunistickém Československu omezováni a pro-
následováni různými způsoby.

Sestavte správná tvrzení. Věty se pomíchaly.  
Najděte chybná slova, škrtněte je a nahraďte slovy správnými.  
Musíte použít všechna škrtnutá slova ve správných souvislostech.

Donutili některé (domácí vězení) ke spolupráci s KSČ.
Zinscenované politické vydávání procesy.
Zákaz církevních části.
Zákaz duchovní nebo křesťanských spolků.
Internace omezení duchovních.
Vyvlastnění časopisů velké církevního majetku.

Otázky k diskuzi celé třídy po shlédnutí výstavy:

Jaké hodnoty prosazované církví byly v rozporu s oficiální komunistickou ideologií?  

Proč byla víra v jiné ideje než pouze v ideje propagované komunistickou stranou podle představitelů režimu  
nebezpečná?

Jakými metodami zasahovali představitelé komunistického režimu proti církvi?

Co si o náboženství a působení církve měli myslet „obyčejní“ lidé?

Jaký vliv na společnost to asi mělo?

Jaký vliv měla perzekuce církve a znárodnění části jejího majetku na mnohé církevní památky?

Diktatura versus naděje: Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989
Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií_varianta A
Sestavily: Karla Temrová, Hana Havlůjová
Praha 2013
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Diktatura versus naděje:  
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989

Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – varianta B

Když po únorovém převratu v roce 1948 převzala moc v Československu komunistická strana, zahájila řadu kro-
ků, které směřovaly k upevnění režimu a znemožnění odporu proti němu. Obyvatelé státu měli vyznávat pouze 
ideje schválené a prosazované komunistickou stranou a vládou. Víra v ideje jiné byla pro režim nebezpečná. Proto 
bylo třeba odlišné ideje prohlásit za závadné a ty, kteří je prosazovali, označit za nepřátele a sebrat jim jejich vliv. 
Mezi nepřátele, s nimiž se musel komunistický režim po celou dobu své existence vypořádávat, patřili představi-
telé různých politických stran, zájmových sdružení, ale také církví. 

Výstava „Diktatura versus naděje“ připomíná osudy těch, kdo spojili své životy s církví římskokatolickou, která 
měla v Československu zejména po druhé světové válce velký vliv. Po roce 1948 byli tito lidé nuceni svou volbu 
obhájit navzdory komunistickému režimu. Pracovní listy Vám umožní seznámit se blíže s osudy několika z nich 
a zamyslet se nad jejich životními postoji. Budete mít také možnost zjistit, kdy a proč se stoupenci církve dostá-
vali do střetu s představiteli komunistické moci a diskutovat, jaké to pro ně mělo důsledky.

Otázky a úkoly můžete vyřešit s pomocí informací, písemných i obrazových, které jsou uvedeny na výstavních 
panelech. Panely jsou označeny shodnými názvy jako podkapitoly pracovního listu. První část listu slouží pro 
Vaši úvodní orientaci. Druhá část má čtyři varianty a směřuje k detailnímu bádání, jehož výsledky si můžete sdě-
lit navzájem s ostatními spolužáky. Třetí část pak nabízí možnost shrnutí nových poznatků a rozvinutí diskuse.
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Mezi dvěma totalitami

Prostudujte si „Předvolební plakát Komunistické strany Československa před volbami do Národního shro-
máždění v roce 1948“ a napište, o co usilovali křesťané (katolická církev) a o co komunisté? 

Křesťané: 

Komunisté: 

Jaký postoj podle plakátu komunisté k církvi měli? Doplňte.

„Prohlašujeme, že ............................................................................křesťanské  ..........................................................................  
k bližnímu  .............................................................................. s naším snažením po šťastném světě bez vykořisťovatelů  
a farizeů.“

Jednání mezi církví a státem – masky byly odloženy

Podle předvolebního prohlášení nebyly ideje prosazované KSČ v rozporu s církevními ideály. Realita však byla 
jiná. Ještě před únorovým převratem začalo postupné omezování, pronásledování a pomlouvání křesťanů a církví.

Vypište alespoň tři proticírkevní opatření, která byla zavedena už před převzetím moci komunisty  
v únoru 1948:

„Katolická akce“ a církevní zákony

Po únoru 1948 proticírkevních opatření přibývalo. Jak ukázala každodenní realita, hodnoty, které komunistický 
režim prosazoval, byly v příkrém rozporu s hodnotami prosazovanými katolickou církví. Předvolební hesla brzy 
přestala platit. Komunisté se netajili tím, že chtějí vliv církve co nejvíce omezit. K tomu volili různé cesty. V roce 
1949 byly například přijaty zákony, které podřizovaly činnost církví státu. Na jejich základě byl například po du-
chovních vyžadován tzv. slib věrnosti republice. Teprve po jeho složení mohl být kněžím udělen „státní souhlas 
k výkonu duchovenské služby“. Pokud kněz slib složit odmítl, nesměl svůj úřad vykonávat.

Duchovní taková omezení odmítali. Mnozí z nich, včetně vedení katolické církve, odmítalo vůbec komunistický 
režim uznat. I proto se představitelům moci jevili jako nebezpeční odpůrci podrývající základy státu a společnos-
ti. Nesouhlasící duchovní byli proto označováni za nebezpečné špiony sloužící zahraničním nepřátelům nebo 
organizátory různých protistátních spiknutí. S takovým „spiknutím“ souvisí i tzv. Číhošťský zázrak. 

V několika větách popište tzv. Číhošťský zázrak.  Co se odehrálo?  Z čeho byl páter Toufar obviněn? 



DETAILNÍ BÁDÁNÍ

3

Akce K + Akce Ř

Z níže uvedených indicií odvoďte pojem, který je zastřešuje, a doplňte své zdůvodnění. 

Jedná se o  ...................................................................., protože ......................................................................................................
.....................................................................................

Indicie: klášter v Želivi; ničení knih; internační zařízení; izolace řeholníků; „ochrana před rozhořčením pracují-
cího lidu“; obsazeno 125 mužských klášterů 

Příběh „opata chuligána“

Jak proticírkevní opatření zasáhla konkrétní osobnosti katolické církve? 
S pomocí výstavy prostudujte podrobněji život jednoho z představitelů církve a svá zjištění posléze sdělte 
spolužákům.

Poznáte, o koho se jedná? Napište jeho jméno a doplňte další údaje.

Narodil se v roce 1913 ve Vídni, ale po vzniku Československa se s rodinou přestěhoval do Kolína. Po absolvování 
gymnázia vstoupil do benediktinského kláštera. Po studiích v Římě se vrátil do Československa, kde byl vysvěcen 
na kněze. Přátelil se s řadou uznávaných vědců a umělců. Během nacistické okupace pomáhal pronásledovaným 
a jejich rodinám.

Jmenoval se:

Církevní hodnost, které dosáhl?

Proč byl postaven před soud a k jakému trestu byl nakonec 
odsouzen?

Jakou přezdívku a proč si získal od spoluvězňů?

Jaké byly jeho osudy po propuštění z vězení?

Krátce popište, jak vzpomínal na svůj pobyt v ruzyňské vazební 
věznici a napište, jak byste se v takové situaci asi cítili?
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Duchovní, církevní hodnostáři i laičtí příznivci církve byli v komunistickém Československu omezováni a pro-
následováni různými způsoby.

Sestavte správná tvrzení. Věty se pomíchaly.  
Najděte chybná slova, škrtněte je a nahraďte slovy správnými.  
Musíte použít všechna škrtnutá slova ve správných souvislostech.

Donutili některé (domácí vězení) ke spolupráci s KSČ.
Zinscenované politické vydávání procesy.
Zákaz církevních části.
Zákaz duchovní nebo křesťanských spolků.
Internace omezení duchovních.
Vyvlastnění časopisů velké církevního majetku.

Otázky k diskuzi celé třídy po shlédnutí výstavy:

Jaké hodnoty prosazované církví byly v rozporu s oficiální komunistickou ideologií?  

Proč byla víra v jiné ideje než pouze v ideje propagované komunistickou stranou podle představitelů režimu  
nebezpečná?

Jakými metodami zasahovali představitelé komunistického režimu proti církvi?

Co si o náboženství a působení církve měli myslet „obyčejní“ lidé?

Jaký vliv na společnost to asi mělo?

Jaký vliv měla perzekuce církve a znárodnění části jejího majetku na mnohé církevní památky?

Diktatura versus naděje: Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989
Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií_varianta B
Sestavily: Karla Temrová, Hana Havlůjová
Praha 2013
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Diktatura versus naděje:  
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989

Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – varianta C

Když po únorovém převratu v roce 1948 převzala moc v Československu komunistická strana, zahájila řadu kro-
ků, které směřovaly k upevnění režimu a znemožnění odporu proti němu. Obyvatelé státu měli vyznávat pouze 
ideje schválené a prosazované komunistickou stranou a vládou. Víra v ideje jiné byla pro režim nebezpečná. Proto 
bylo třeba odlišné ideje prohlásit za závadné a ty, kteří je prosazovali, označit za nepřátele a sebrat jim jejich vliv. 
Mezi nepřátele, s nimiž se musel komunistický režim po celou dobu své existence vypořádávat, patřili představi-
telé různých politických stran, zájmových sdružení, ale také církví. 

Výstava „Diktatura versus naděje“ připomíná osudy těch, kdo spojili své životy s církví římskokatolickou, která 
měla v Československu zejména po druhé světové válce velký vliv. Po roce 1948 byli tito lidé nuceni svou volbu 
obhájit navzdory komunistickému režimu. Pracovní listy Vám umožní seznámit se blíže s osudy několika z nich 
a zamyslet se nad jejich životními postoji. Budete mít také možnost zjistit, kdy a proč se stoupenci církve dostá-
vali do střetu s představiteli komunistické moci a diskutovat, jaké to pro ně mělo důsledky.

Otázky a úkoly můžete vyřešit s pomocí informací, písemných i obrazových, které jsou uvedeny na výstavních 
panelech. Panely jsou označeny shodnými názvy jako podkapitoly pracovního listu. První část listu slouží pro 
Vaši úvodní orientaci. Druhá část má čtyři varianty a směřuje k detailnímu bádání, jehož výsledky si můžete sdě-
lit navzájem s ostatními spolužáky. Třetí část pak nabízí možnost shrnutí nových poznatků a rozvinutí diskuse.
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Mezi dvěma totalitami

Prostudujte si „Předvolební plakát Komunistické strany Československa před volbami do Národního shro-
máždění v roce 1948“ a napište, o co usilovali křesťané (katolická církev) a o co komunisté? 

Křesťané: 

Komunisté: 

Jaký postoj podle plakátu komunisté k církvi měli? Doplňte.

„Prohlašujeme, že ............................................................................křesťanské  ..........................................................................  
k bližnímu  .............................................................................. s naším snažením po šťastném světě bez vykořisťovatelů  
a farizeů.“

Jednání mezi církví a státem – masky byly odloženy

Podle předvolebního prohlášení nebyly ideje prosazované KSČ v rozporu s církevními ideály. Realita však byla 
jiná. Ještě před únorovým převratem začalo postupné omezování, pronásledování a pomlouvání křesťanů a církví.

Vypište alespoň tři proticírkevní opatření, která byla zavedena už před převzetím moci komunisty  
v únoru 1948:

„Katolická akce“ a církevní zákony

Po únoru 1948 proticírkevních opatření přibývalo. Jak ukázala každodenní realita, hodnoty, které komunistický 
režim prosazoval, byly v příkrém rozporu s hodnotami prosazovanými katolickou církví. Předvolební hesla brzy 
přestala platit. Komunisté se netajili tím, že chtějí vliv církve co nejvíce omezit. K tomu volili různé cesty. V roce 
1949 byly například přijaty zákony, které podřizovaly činnost církví státu. Na jejich základě byl například po du-
chovních vyžadován tzv. slib věrnosti republice. Teprve po jeho složení mohl být kněžím udělen „státní souhlas 
k výkonu duchovenské služby“. Pokud kněz slib složit odmítl, nesměl svůj úřad vykonávat.

Duchovní taková omezení odmítali. Mnozí z nich, včetně vedení katolické církve, odmítalo vůbec komunistický 
režim uznat. I proto se představitelům moci jevili jako nebezpeční odpůrci podrývající základy státu a společnos-
ti. Nesouhlasící duchovní byli proto označováni za nebezpečné špiony sloužící zahraničním nepřátelům nebo 
organizátory různých protistátních spiknutí. S takovým „spiknutím“ souvisí i tzv. Číhošťský zázrak. 

V několika větách popište tzv. Číhošťský zázrak.  Co se odehrálo?  Z čeho byl páter Toufar obviněn? 
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Akce K + Akce Ř

Z níže uvedených indicií odvoďte pojem, který je zastřešuje, a doplňte své zdůvodnění. 

Jedná se o  ...................................................................., protože ......................................................................................................
.....................................................................................

Indicie: klášter v Želivi; ničení knih; internační zařízení; izolace řeholníků; „ochrana před rozhořčením pracují-
cího lidu“; obsazeno 125 mužských klášterů 

Aby všichni byli jedno ... 

Jak proticírkevní opatření zasáhla konkrétní osobnosti katolické církve? 
S pomocí výstavy prostudujte podrobněji život jednoho z představitelů církve a svá zjištění posléze sdělte 
spolužákům.

Poznáte, o koho se jedná? Napište jeho jméno a doplňte další údaje.
 
Narodil se v roce 1932 v obci Líšnice. Po maturitě nemohl z politických důvodů dál studovat, a tak pracoval 
nějakou dobu jako dělník. Po splnění povinné vojenské služby mohl zahájit studium na Filozofické fakultě Uni-
verzity  Karlovy v Praze. Později svá studia ještě rozšířil o teologii a v roce 1968 byl vysvěcen na kněze. V roce 1978 
však ztratil státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a stal se umývačem výloh. Dál však tajně působil jako 
duchovní. K jeho prioritám v biskupském a arcibiskupském úřadě patřila mimo jiné obnova církevního školství 
a charitativní činnosti.

Jmenuje se:

Církevní hodnosti, kterých dosáhl?

Proč se stal umývačem výloh?

Které aktivity budily podezření v tajné policii  
a zajistily mu její „dohled“?

Pokuste se napsat, jak byste se cítili v situaci, kdy by vám bylo 
zakázáno studovat na škole, na které studovat chcete, nebo by 
vám bylo znemožněno dělat vaši vytouženou práci
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Duchovní, církevní hodnostáři i laičtí příznivci církve byli v komunistickém Československu omezováni a pro-
následováni různými způsoby.

Sestavte správná tvrzení. Věty se pomíchaly.  
Najděte chybná slova, škrtněte je a nahraďte slovy správnými.  
Musíte použít všechna škrtnutá slova ve správných souvislostech.

Donutili některé (domácí vězení) ke spolupráci s KSČ.
Zinscenované politické vydávání procesy.
Zákaz církevních části.
Zákaz duchovní nebo křesťanských spolků.
Internace omezení duchovních.
Vyvlastnění časopisů velké církevního majetku.

Otázky k diskuzi celé třídy po shlédnutí výstavy:

Jaké hodnoty prosazované církví byly v rozporu s oficiální komunistickou ideologií?  

Proč byla víra v jiné ideje než pouze v ideje propagované komunistickou stranou podle představitelů režimu  
nebezpečná?

Jakými metodami zasahovali představitelé komunistického režimu proti církvi?

Co si o náboženství a působení církve měli myslet „obyčejní“ lidé?

Jaký vliv na společnost to asi mělo?

Jaký vliv měla perzekuce církve a znárodnění části jejího majetku na mnohé církevní památky?

Diktatura versus naděje: Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989
Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií_varianta C
Sestavily: Karla Temrová, Hana Havlůjová
Praha 2013
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Diktatura versus naděje:  
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989

Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – varianta D

Když po únorovém převratu v roce 1948 převzala moc v Československu komunistická strana, zahájila řadu kro-
ků, které směřovaly k upevnění režimu a znemožnění odporu proti němu. Obyvatelé státu měli vyznávat pouze 
ideje schválené a prosazované komunistickou stranou a vládou. Víra v ideje jiné byla pro režim nebezpečná. Proto 
bylo třeba odlišné ideje prohlásit za závadné a ty, kteří je prosazovali, označit za nepřátele a sebrat jim jejich vliv. 
Mezi nepřátele, s nimiž se musel komunistický režim po celou dobu své existence vypořádávat, patřili představi-
telé různých politických stran, zájmových sdružení, ale také církví. 

Výstava „Diktatura versus naděje“ připomíná osudy těch, kdo spojili své životy s církví římskokatolickou, která 
měla v Československu zejména po druhé světové válce velký vliv. Po roce 1948 byli tito lidé nuceni svou volbu 
obhájit navzdory komunistickému režimu. Pracovní listy Vám umožní seznámit se blíže s osudy několika z nich 
a zamyslet se nad jejich životními postoji. Budete mít také možnost zjistit, kdy a proč se stoupenci církve dostá-
vali do střetu s představiteli komunistické moci a diskutovat, jaké to pro ně mělo důsledky.

Otázky a úkoly můžete vyřešit s pomocí informací, písemných i obrazových, které jsou uvedeny na výstavních 
panelech. Panely jsou označeny shodnými názvy jako podkapitoly pracovního listu. První část listu slouží pro 
Vaši úvodní orientaci. Druhá část má čtyři varianty a směřuje k detailnímu bádání, jehož výsledky si můžete sdě-
lit navzájem s ostatními spolužáky. Třetí část pak nabízí možnost shrnutí nových poznatků a rozvinutí diskuse.



ÚVODNÍ ORIENTACE

2

Mezi dvěma totalitami

Prostudujte si „Předvolební plakát Komunistické strany Československa před volbami do Národního shro-
máždění v roce 1948“ a napište, o co usilovali křesťané (katolická církev) a o co komunisté? 

Křesťané: 

Komunisté: 

Jaký postoj podle plakátu komunisté k církvi měli? Doplňte.

„Prohlašujeme, že ............................................................................křesťanské  ..........................................................................  
k bližnímu  .............................................................................. s naším snažením po šťastném světě bez vykořisťovatelů  
a farizeů.“

Jednání mezi církví a státem – masky byly odloženy

Podle předvolebního prohlášení nebyly ideje prosazované KSČ v rozporu s církevními ideály. Realita však byla 
jiná. Ještě před únorovým převratem začalo postupné omezování, pronásledování a pomlouvání křesťanů a církví.

Vypište alespoň tři proticírkevní opatření, která byla zavedena už před převzetím moci komunisty  
v únoru 1948:

„Katolická akce“ a církevní zákony

Po únoru 1948 proticírkevních opatření přibývalo. Jak ukázala každodenní realita, hodnoty, které komunistický 
režim prosazoval, byly v příkrém rozporu s hodnotami prosazovanými katolickou církví. Předvolební hesla brzy 
přestala platit. Komunisté se netajili tím, že chtějí vliv církve co nejvíce omezit. K tomu volili různé cesty. V roce 
1949 byly například přijaty zákony, které podřizovaly činnost církví státu. Na jejich základě byl například po du-
chovních vyžadován tzv. slib věrnosti republice. Teprve po jeho složení mohl být kněžím udělen „státní souhlas 
k výkonu duchovenské služby“. Pokud kněz slib složit odmítl, nesměl svůj úřad vykonávat.

Duchovní taková omezení odmítali. Mnozí z nich, včetně vedení katolické církve, odmítalo vůbec komunistický 
režim uznat. I proto se představitelům moci jevili jako nebezpeční odpůrci podrývající základy státu a společnos-
ti. Nesouhlasící duchovní byli proto označováni za nebezpečné špiony sloužící zahraničním nepřátelům nebo 
organizátory různých protistátních spiknutí. S takovým „spiknutím“ souvisí i tzv. Číhošťský zázrak. 

V několika větách popište tzv. Číhošťský zázrak.  Co se odehrálo?  Z čeho byl páter Toufar obviněn? 
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Akce K + Akce Ř

Z níže uvedených indicií odvoďte pojem, který je zastřešuje, a doplňte své zdůvodnění. 

Jedná se o  ...................................................................., protože ......................................................................................................
.....................................................................................

Indicie: klášter v Želivi; ničení knih; internační zařízení; izolace řeholníků; „ochrana před rozhořčením pracují-
cího lidu“; obsazeno 125 mužských klášterů 

Životní a duchovní příběh ...

Jak proticírkevní opatření zasáhla konkrétní osobnosti katolické církve? 
S pomocí výstavy prostudujte podrobněji život jednoho z představitelů církve a svá zjištění posléze sdělte 
spolužákům.

Poznáte, o koho se jedná? Napište jeho jméno a doplňte další údaje.
 
Narodil se v roce 1943. Po maturitě na gymnáziu nemohl dál studovat. Jeho otec totiž bojoval za 2. světové války 
v řadách československých letců v Británii, což po nástupu komunismu přineslo celé rodině problémy. Až poté, 
co se „osvědčil“ jako dělník, mohl nastoupit ke studiu teologie. V roce 1970 byl vysvěcen na kněze a věnoval se 
působení v dominikánském řádu. Za svou činnost byl pronásledován. Teprve po pádu komunismu se jako mnozí 
další mohl svobodně věnovat dráze duchovního a dnes zastává funkci nejvýznamnější církevní osobnosti kato-
lické církve v ČR.

Jmenuje se:

Církevní hodnosti, kterých dosáhl?

Proč byl potrestán 15 měsíčním vězením?

Se kterými významnými osobnostmi se při svém věznění seznámil? 

Pokuste se napsat, o čem by mohli tyto osobnosti diskutovat, 
pokud by jim to bylo povoleno.
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Duchovní, církevní hodnostáři i laičtí příznivci církve byli v komunistickém Československu omezováni a pro-
následováni různými způsoby.

Sestavte správná tvrzení. Věty se pomíchaly.  
Najděte chybná slova, škrtněte je a nahraďte slovy správnými.  
Musíte použít všechna škrtnutá slova ve správných souvislostech.

Donutili některé (domácí vězení) ke spolupráci s KSČ.
Zinscenované politické vydávání procesy.
Zákaz církevních části.
Zákaz duchovní nebo křesťanských spolků.
Internace omezení duchovních.
Vyvlastnění časopisů velké církevního majetku.

Otázky k diskuzi celé třídy po shlédnutí výstavy:

Jaké hodnoty prosazované církví byly v rozporu s oficiální komunistickou ideologií?  

Proč byla víra v jiné ideje než pouze v ideje propagované komunistickou stranou podle představitelů režimu  
nebezpečná?

Jakými metodami zasahovali představitelé komunistického režimu proti církvi?

Co si o náboženství a působení církve měli myslet „obyčejní“ lidé?

Jaký vliv na společnost to asi mělo?

Jaký vliv měla perzekuce církve a znárodnění části jejího majetku na mnohé církevní památky?

Diktatura versus naděje: Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989
Pracovní list pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií_varianta D
Sestavily: Karla Temrová, Hana Havlůjová
Praha 2013




