třetí odboj

V temnici někdo změkne
a někdo ztvrdne
1

V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších
představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem.
S TANISL AVA VO DIČKO VÁ

Podzemní církev v komunistickém
Československu patřila k fenoménům
církevního a kulturně-společenského
života. Její činnost byla zaměřena
nejen dovnitř katolického
společenství, ale spoluvytvářela
celospolečenský alternativní
prostor pro rozvoj nezávislého
intelektuálního myšlení. Mezi mnohé
skryté aktivity podzemní církve
v sedmdesátých a osmdesátých
letech patřily činnosti, které
oﬁciální církev vykonávat nesměla
– exercicie , studijní kroužky,
samizdatové vydávání křesťanské
literatury a časopisů, pastorace mezi
studenty a mladou inteligencí. Ze
studijních center P. Josefa Zvěřiny
a Mons. Oto Mádra vyrostla skupina
spolupracovníků, z nichž vznikla
například i Arcidiecézní pastorační
rada, která fungovala jako poradní
orgán arcibiskupa Františka kardinála
Tomáška. Základní vize, tvořivá
aktivita a zkušenosti podzemní
církve, jež vyrostly z náročného
zápasu o svobodu, se nevytratily se
změnou politického systému, ale jsou
v mnohém inspirativní i pro církev
hledající své místo v podmínkách
obnovené svobodné společnosti.
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P. Oto Mádr
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Foto: Teologické texty

MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc. Vzpomínky, texty a rozhovory. Vyšehrad,
Praha 2007, s. 27.
Duchovní cvičení.
Josef Zvěřina (3. 5. 1913 Střítež – 18. 8. 1990 Netunno, Itálie), kněz, teolog,
historik umění, estetik a publicista. Filozoﬁ i a teologii vystudoval v Římě.
Po vysvěcení na kněze v r. 1937 působil na různých místech duchovní správy.
Dne 22. dubna 1942 byl internován v kněžském demeritním domě v Zásmukách
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Oto Mádr se narodil 15. února 1917
v pražském Karlíně a zde byl také
v bazilice svatých Cyrila a Metoděje
pokřtěn. Po pěti třídách obecné školy
přestoupil na víceleté Arcibiskupské
gymnázium v Praze-Bubenči, kde náročné vzdělávání vedli jezuité. Zde také
vstoupil do oblíbeného Mezinárodního
sdružení katolických esperantistů 4.
Tím se mu otevřel přístup k osobní
internacionální korespondenci a na
mezinárodní sjezdy esperantistů.
Po složení maturitní zkoušky v létě
1936 se rozhodl pokračovat ve studiu
na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Studium ho bavilo
a rád vzpomínal zvláště na přednáš-
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ky, kam pronikal i duch bádání5, jako
byla biblistika profesora Starého
zákona Josefa Hegera6, přednášky
historika Františka Dvorníka7, novozákoníka Jana Merella8 nebo profesora archeologie a církevního umění
Josefa Cibulky9.
Vedle esperanta se začal zajímat
o skauting a po ukončení prvního
ročníku bohosloví v roce 1937 dostal
o prázdninách na starost vedení mezinárodního skautského tábora pro
chlapce českých krajanů žijících
v zahraničí. O rok později při táboření v přírodě nastydl, onemocněl
a jeho zdravotní stav se dále výrazně
zhoršoval. Studium se mu velmi

zkomplikovalo a několik měsíců strávil v nemocnici. Ušel tak německé
razii 17. listopadu 1939 vedené proti
studentům na vysokoškolských kolejích a také proti alumnům 10 dejvického semináře.
Po uzavření vysokých škol dostali
zákaz vyučovat rovněž pedagogové
z teologických fakult. Většina z nich
odešla na dovolenou s čekatelným
nebo byla penzionována. Bohoslovci
se od listopadu 1939 do konce vánočních prázdnin věnovali samostudiu.
Mezitím pražský arcibiskup Karel
kardinál Kašpar 11 rozhodl o zřízení
Arcidiecézního bohosloveckého učiliště pražského, kde mohli čeští bo-

(Demeritní dům sloužil v římskokatolické církvi k internaci kněží, kteří se provinili proti církevním zákonům nebo zavdali podnět
k veřejnému pohoršení. Během Protektorátu sem byli na příkaz pražského Gestapa posíláni protinacisticky smýšlející kněží.). Po válce
pracoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen KTF UK) jako asistent prof. Cibulky. V letech 1946–1947 absolvoval
studijní pobyt v Paříži, kde napsal disertaci. Doktorát teologie získal na KTF UK v r. 1948. O dva roky později musel práci na KTF UK
opustit. V letech 1950–1951 sloužil u PTP. Dne 24. 1. 1952 byl zatčen a 1. 11. 1952 odsouzen Státním soudem v Praze ve vykonstruovaném
procesu k 22 letům odnětí svobody. Prošel věznicemi Ostrov, Leopoldov a Valdice. Dne 26. 11. 1965 ho podmínečně propustili, pracoval
v dělnických profesích až do r. 1969, kdy byl na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích
(dále jen CMBF) pověřen přednáškami z křesťanské archeologie a dějin církevního umění. V lednu 1971 byl ministerstvem kultury
odvolán a až do důchodu v r. 1974 pracoval v duchovní správě. Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. V 70. a 80. letech byl činný
v tzv. podzemní církvi. Zemřel náhle na teologickém kongresu v Itálii.
Mezinárodní sdružení katolických esperantistů bylo založeno r. 1910 v Paříži. V současné době má sídlo v Římě. Papežové, počínaje
Piem X. (patron esperantistů), podporovali rozvoj esperanta.
MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 10.
Josef Heger (7. 5. 1885 Nyklovice – 6. 1. 1952 Nyklovice), kněz, teolog, profesor, překladatel z hebrejštiny a řečtiny. Bohosloví vystudoval
v Brně, vysvěcen na kněze v r. 1908, v letech 1911–1912 studoval v Palestině biblickou archeologii a orientální jazyky, v letech 1913–1916
pak teologii ve Vídni, kde v r. 1917 získal doktorát. V letech 1937–1939 a znovu pak 1945–1950 byl profesorem biblického studia na
KTF UK. Za války a po odchodu do důchodu žil ve svém rodišti. Překládal a kriticky zpracovával starozákonní biblické texty podle
původních hebrejských a řeckých pramenů.
František Dvorník (14. 8. 1893 Chomýž – 4. 11. 1975 Chomýž), kněz, univerzitní profesor, publicista. Na kněze vysvěcen v r. 1916, v letech
1919–1920 studoval slavistiku na UK, 1920–1926 byzantologii na pařížské Sorbonně, kde ukončil studia doktorátem ﬁ lozoﬁe. V r. 1927
se habilitoval a r. 1928 se stal profesorem církevních dějin na KTF UK. Byl jedním ze zakladatelů Slovanského ústavu v Praze. Za druhé

světové války přednášel v Collége de France a na École des Hautes Études v Paříži, v letech 1948–1965 působil jako profesor byzantologie v Dumbarton Oaks Center při Harvardově univerzitě v USA. Byl členem řady učených společností a akademií, čestným doktorem
univerzit v Paříži a Londýně. Spolupracoval s českými byzantology. Na konci života žil v rodné Chomýži.
8 Jan Merell (10. 5. 1904 Praha – 22. 10. 1986 Praha), kněz, teolog, novozákonní biblista. V letech 1923–1927 studoval na KTF UK v Praze,
v r. 1927 vysvěcen na kněze, v letech 1934–1936 působil na Papežském biblickém institutu v Římě a 1936–1937 na pařížské Sorbonně.
V letech 1938–1939 působil jako docent novozákonní biblistiky na KTF UK v Praze. Dne 14. 8. 1943 byl zatčen, internován v Zásmukách, vězněn
na Pankráci, v Malé pevnosti Terezín (dále jen MPT) a od 8. 12. 1944 v koncentračním táboře (KT) Dachau. V letech 1945–1950 profesor
na KTF UK v Praze, poté působil na CMBF.
9 Josef Cibulka (1. 7. 1886 Ústí nad Orlicí – 2. 4. 1968 Praha), kněz, historik umění a archeolog. Teologii a umění studoval na univerzitách
v Římě, v Paříži a ve Vídni. V letech 1910–1918 působil jako docent na biskupském kněžském semináři v Hradci Králové, od r. 1922 na
KTF UK a od r. 1926 jako profesor křesťanské archeologie a dějin církevního umění. V r. 1935 mu prezident Francouzské republiky udělil
důstojnický kříž Čestné legie za zásluhy o lidstvo. Po uzavření vysokých škol v době války pracoval až do r. 1945 jako ředitel Národní
galerie v Praze. V r. 1946 předsedal ustavujícímu zasedání UNESCO v Paříži – světové sekci pro archivy, knihovny a muzea. Byl dlouholetým sekretářem a od r. 1946 členem výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM. Po r. 1948 byly jeho přenášky na KTF UK zrušeny. Od
r. 1952 mohl znovu začít přednášet na CMBF.
10 Studenti internátní školy.
11 Karel Kašpar (16. 5. 1870 Mirošov u Rokycan – 22. 4. 1941 Praha), arcibiskup pražský a kardinál. Teologii vystudoval v Římě, v r. 1893
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hoslovci pokračovat v přípravě na
kněžství. Přednášky začaly v novém
učilišti 15. ledna 1940. 12 Oto Mádr
zůstával v domácím ošetření a dál se
věnoval samostudiu. Existovaly vážné pochybnosti představených, zda
takto nemocný student má být vysvěcen na kněze. Nakonec se Oto
Mádr dočkal a se zpožděním půldruhého roku studium úspěšně ukončil.
Dne 22. listopadu 1942 byl v kapli
Arcibiskupského paláce vysvěcen na
kněze. Světitelem mu byl pomocný
biskup Antonín Eltschkner 13.

P. Oto Mádr

Foto: Teologické texty

KNĚŽSTVÍ
Po vysvěcení nastoupil Oto Mádr jako
kaplan do duchovní správy v Litni
u Berouna. Po pěti měsících byl přeložen na faru do Zásmuk.14 Zde nacisté
zkonﬁskovali františkánský klášter
a přeměnili ho na internační tábor pro
nepřátelsky smýšlející kněze a řeholníky. Vězení fungovalo od 15. října 1941
do 4. května 1945 a prošlo jím celkem
72 duchovních. Internační režim byl
poměrně volný, takže se mladý kaplan
mohl setkat se svým bývalým profesorem Janem Merellem, Karlem Kadlecem15 nebo kolegou Josefem Zvěřinou.
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Pro většinu duchovních však byly Zásmuky jen přestupní stanicí, dál je pak
deportovali s cejchem ochranné vazby,
případně s dovětkem návrat nežádoucí, na „převýchovu“ do koncentračních
táborů.
V srpnu 1943 nastoupil P. Mádr na
své třetí místo do Stříbrné Skalice,
kde působil jako administrátor. Zůstal zde až do léta 1947, kdy byl přeložen do Prahy. Tehdy se stal kaplanem u svatého Mikuláše na Malé
Straně, učil náboženství na třech
gymnáziích a zároveň přednášel na
Katolické teologické fakultě v Praze

jako asistent morální teologie u profesora Kadlece. Dál pokračoval ve
vlastním vzdělávání. Tématem jeho
odborné práce k licenciátu 16 se stala
tehdy diskutovaná problematika
umělého oplodnění. Odvážně se pustil do kritiky argumentů uznávaného
profesora morální teologie Franze
Hürtha SJ a zpochybnil jeho kategorické odmítnutí umělého oplodnění.
Svou odbornou polemiku publikoval
v Časopise katolického duchovenstva.
Po dokončení licenciátu získal v roce
1948 postgraduál na Gregoriánské
univerzitě v Římě. Jako téma své práce si vybral Malitia intrinseca (O bytostně špatných morálních činech) od
klasika Francisca Suáreze17.
V Římě začal spolupracoval s českou
sekcí Vatikánského rozhlasu a několikrát hovořil na jeho vlnách k věřícím
ve vlasti. Politická situace doma se
vyostřovala a P. Mádr poslal na pražské arcibiskupství dotaz, zda se má
vrátit, nebo zůstat v exilu. Arcibiskup
Josef Beran18, v té době již v internaci
ve své rezidenci, se vyslovil pro exil,
ale vzkaz někdo zadržel, takže se
k P. Mádrovi nedostal. Rozhodl se tedy
v září pro návrat. Mezi poslední významné události v Římě, které zažil,

promován doktorem bohosloví a vysvěcen na kněze. V témže roce nastoupil pastorační službu. V r. 1898 získal v Římě doktorát práv.
V r. 1907 byl zvolen kanovníkem svatovítské metropolitní kapituly a 8. 3. 1920 jmenován Benediktem XV. titulárním biskupem betsaidským a světícím biskupem královéhradeckým. V dubnu 1920 přijal biskupské svěcení v katedrále sv. Víta z rukou arcibiskupa Františka
Kordače. O rok později byl zvolen kapitulním vikářem královéhradeckým a v červnu téhož roku jmenován tamním biskupem. Pius XI.
ho jmenoval v r. 1931 pražským arcibiskupem. V prosinci 1935 mu byl udělen titul kardinála.
Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) Arcibiskupství pražské – Ordinariát („pozůstalost Beran“), karton 517-5-1/7, složka
517-5-3, fol. 34–35. Interní seminární studium stačilo z kanonizačního hlediska k přípravě na kněžství.
Antonín Eltschkner (4. 6. 1880 Polička – 22. 2. 1961 Brno), pomocný biskup, probošt svatovítské kapituly, esperantista a publicista. Na
kněze byl vysvěcen v r. 1905, biskupské svěcení přijal v r. 1933, v r. 1940 byl jmenován českobudějovickým sídelním biskupem, což vyvolalo diplomatický konﬂ ikt mezi Svatým stolcem a nacistickým Německem, které chtělo prosadit na uvolněné biskupské stolce v Protektorátu německé kandidáty. Vatikán na jmenování trval, přestože německé úřady znemožnily Eltschknerovi ujmout se řízení diecéze. Ale ani po válce nebylo jeho jmenování zveřejněno a v r. 1947 se diecéze ujal o 22 let mladší Mons. Josef Hlouch. Eltschknerova úloha
v 50. letech zůstává nejasná. Jako první biskup podepsal 17. 2. 1950 Slib věrnosti republiky, za což si vysloužil kritiku Svatého stolce.
Stal se proboštem svatovítské kapituly, titul doktor teologie honoris causa mu bez svolení Říma udělili na CMBF v r. 1960. Dostal státní
vyznamenání Řád republiky, jehož předání se nezúčastnil. Do roku 1961 byl jediným pomocným biskupem v Čechách, který mohl tuto
funkci vykonávat se svolením státu.
Archiv Arcibiskupství pražského (dále jen AAP), Archivní listina, osobní list ze seznamu udělených služeb v arcidiecézi.
Karel Kadlec (6. 12. 1886 Plzeň – 26. 1. 1961 Praha), kněz, profesor, publicista. Byl profesorem mravouky na KTF UK a redaktorem Časopisu
katolického duchovenstva. Od 12. prosince 1942 až do konce druhé světové války jej nacisté internovali v Zásmukách. Od roku 1945
působil znovu jako řádný profesor morální teologie na KTF UK. V roce 1950 byl krátce vězněn.
Licenciát teologie (ThLic.) je akademický titul udělovaný absolventům státní rigorózní zkoušky v oboru katolické teologie.
Francisco Suárez (5. 1. 1548 – 25. 9. 1617), španělský jezuita, kněz, ﬁ lozof a významný teolog, zakladatel druhé scholastiky.
Josef Beran (29. 12. 1888 Plzeň – 17. 5. 1969 Řím), pražský arcibiskup a kardinál. Teologická studia absolvoval v Římě, kde byl v r. 1911
vysvěcen na kněze a o rok později získal doktorát. Po návratu do vlasti působil v duchovní správě, od r. 1929 přednášel pastorální teologii
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patřila audience u Pia XII. v pozdním
létě roku 1949: Bylo to při hromadné
audienci, přecházel jako obvykle od
jednoho k druhému. Také u mne se zastavil. Dostal jsem od patera Feřta za
úkol poděkovat mu za rozšíření relací
Vatikánského rozhlasu pro naše země.
Dodal jsem, že se připravuji na cestu do
vlasti. Pokynul hlavou, už odcházel, ale
pak se ke mně vrátil a řekl: „Ať jsou
stateční a věrní, bude to krásná stránka
dějin!“ Prorocké slovo pro těžká léta,
která nás čekala po únoru 1948.19

NÁVRAT DO VLASTI
P. Mádr se vrátil v době sílícího státního teroru. Po prázdninách v roce
1949 zaniklo církevní školství, biskupové byli drženi v izolaci ve svých rezidencích, začaly monstrprocesy
s představenými řádů, pomocníky
biskupů a katolickou inteligencí. Do
běžného života církve zasahovali státem dosazení církevní tajemníci a duchovenstvo se muselo podřizovat nově
vydaným církevním zákonům, které
v podstatě uvrhly církev do podřízené
role vůči komunistickému státu.
P. Mádr se stal očitým svědkem
přepadení mužských klášterů Státní
bezpečností (StB) v noci z 13. na
14. dubna 1950, neboť v té době byd-
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lel u františkánů na Jungmannově
náměstí. Po čtrnácti dnech se musel
z obsazeného kláštera vystěhovat.
Na počátku léta 1950 dopsal a obhájil disertační práci. Promován byl
těsně před zrušením Katolické teologické fakulty v Praze. Svůj původní záměr přednášet na této fakultě
již nemohl uskutečnit. Do podzimu
roku 1950 zrušil stát obě teologické
fakulty, čtyři diecézní a pět řeholních
bohosloveckých učilišť. Veškeré teologické vzdělávání centralizoval pod
jedinou Římskokatolickou cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
v Praze se sídlem v Litoměřicích. Tato
fakulta byla v té době vnímána jako
nekanonická, státem řízená a proticírkevní. Biskupové zde studium
zakázali a jejich výzvu uposlechla
většina studentů i přednášejících.20
O prázdninách za mnou přišel profesor
Merell s tím, že byl pověřen vypracovat
studijní program a sestavit nový učitelský sbor reformované pražské teologické fakulty. Studium bylo redukováno na čtyři roky. Říkal, že by byl rád,
kdybych vstoupil na novou fakultu.
Klidně, ale zřetelně jsem mu řekl, že na
novou fakultu nejenže nepůjdu, protože mi to nedovoluje svědomí, ale že také
jeho prosím, aby šel od toho, že je to
podnik nepravý.21

PASTORACE MEZI
VYSOKOŠKOLÁKY
Kolem kostela sv. Salvátora v Klementinu se zformovala akademická církevní obec. Nejdříve ji vedl P. Alexander Heidler 22 , který po únoru 1948
odešel do exilu, jeho nástupce P. Josefa Zvěřinu povolali do armády k pomocným technickým praporům (PTP)
a pateři Antonín Mandl23 a František
Mikulášek SJ24 skončili ve věznicích
s mnohaletými tresty. Společenství
se nakonec ujal P. Mádr, stáhl se se
studenty do ilegality a praktikoval
jocistický způsob apoštolátu.25 Kromě
oﬁciálních bohoslužeb se v podzemních kroužcích besedovalo o aktuálních tématech, otázkách týkajících se
studií, povolání, kulturního dění,
etických problémů, rozepisovaly se
různé náboženské texty, šířily samizdaty apod.
Perzekuční vlny však přicházely ve
stále kratších intervalech a zatčení se
zdálo nevyhnutelné. Do kroužků pronikali agenti, kteří dodávali informace Státní bezpečnosti. Od 1. ledna 1951
vedla StB na skupinu kolem P. Mádra
tzv. skupinový operativní svazek,
v němž soustředila veškeré rozptýlené
spisy vedené na skupiny osob, které
společně prováděly, organizovaly nebo

na KTF UK a v r. 1932 se stal rektorem dejvického semináře. Dne 6. 6. 1942 byl zatčen Gestapem, prošel pankráckou věznicí, MPT a KT
Dachau. V listopadu 1946 se stal pražským arcibiskupem. V letech 1949–1965 byl internován komunistickým režimem a v r. 1965 vypovězen
z vlasti. Zemřel ve vyhnanství a je pochován v bazilice sv. Petra v Římě.
MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 17.
Z původních 814 studentů jich přešlo na CMBF 138 a ze 123 učitelů zůstalo 17. In: NOVOTNÝ, Vojtěch: Teologie ve stínu. Prolegomena
k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Karolinum, Praha 2007, s. 46.
MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 19.
Alexander Heidler (1. 12. 1916 Praha – 3. 8. 1980 Mnichov), kněz, profesor KTF UK a redaktor. Na kněze vysvěcen v r. 1941, v r. 1949
emigroval do Německa, spoluzakladatel Křesťanské akademie, ředitel České misijní služby v SRN, redaktor náboženských pořadů
RFE/RL, který vysílal 29 let pod jménem otec Křišťan.
Antonín Mandl (2. 3. 1917 Praha – 15. 3. 1972 Praha), katolický teolog, ﬁ lozof, publicista a překladatel. Teologii studoval od r. 1935 v Římě,
kde byl v r. 1940 vysvěcen na kněze. Za 2. světové války sloužil v čs. armádě na Západě, od roku 1947 řídil Katolickou akci v rámci pražské
arcidiecéze. V r. 1949 byl zatčen, dva roky prožil v těžké vyšetřovací vazbě, při níž zakusil mučení. Nakonec byl ve vykonstruovaném
procesu odsouzen na 25 let těžkého žaláře. Propuštění se dočkal až v r. 1964. Pracoval v dělnických profesích a následně působil v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Od r. 1968 vypomáhal v duchovní správě u sv. Václava na Proseku. V roce 1971 mu opět odebrali státní
souhlas pro výkon kněžského povolání.
František Mikulášek (24. 4. 1914 Šošůvka – 12. 11. 1993 Praha), kněz, jezuita a publicista. Do řádu vstoupil v r. 1930. Filozoﬁ i studoval
v německém Pullachu, teologii v holandském Valkenburgu a belgické Lovani, kde byl v r. 1940 vysvěcen na kněze. V r. 1950 byl zatčen
a odsouzen na 9 let těžkého žaláře. Propuštěn byl v r. 1959 a poté pracoval v dělnických povoláních. V době Pražského jara zastával
funkci šéfredaktora Katolických novin. S nástupem normalizace byl odvolán a nastoupil do duchovní služby. Od r. 1990 žil u sv. Ignáce
v Praze. Pohřben je v řádové hrobce na Vyšehradě.
JOC – Jeunesse ouvrière chrétienne, Křesťanská pracující mládež, která studuje Bibli, medituje a podle možností vykonává osobní
apoštolát.
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byly podezřelé z nepřátelské protistátní činnosti. P. Mádr vycítil nebezpečí
a rozhodl se vyhnout zatčení odchodem
do exilu. Před útěkem se skrýval u sester boromejek v Praze, kde v květnu
1951 ještě stačil sepsat povzbuzení pro
věřící Slovo o této době26, které se opisováním rychle šířilo mezi katolíky po
celé republice, a čekal na příležitost
k přechodu hranic. Netušil však, že
jeho útěk je již pečlivě připravován
Státní bezpečností.

ZATČENÍ
Z výpovědi Miroslava Tomka 27 se
můžeme dovědět, jakým způsobem
Státní bezpečnost připravila útěk
P. Mádra. V kavárně Flora si přisedl
k Miroslavu Tomkovi, blízkému spolupracovníku P. Mádra, neznámý
člověk. Předstíral opilost, představil
se jako plavčík a nabídl, že by mohl
někoho ukrýt na lodi a převézt přes
hranice. Tomek nejdříve nabídku
odmítl, ale při dalším setkání se na
možnost přechodu hranic podrobněji vyptával. Dověděl se, že 31. května
1951 odplouvá loď a zájemce o ilegální přechod hranic může před 22. hodinou zkontaktovat lodníka v restauraci v Pšovci u Mělníka.
Druhý den potkal Tomek Oto Mádra, který se mu svěřil s úmyslem
opustit republiku, a Miroslav Tomek
mu nabídl svůj kontakt. Večer 31. května 1951 společně dojeli na smluvené
místo, plavčík však oproti domluvě
odmítl kohokoliv nalodit, a tak se
musela posádka auta vrátit zpět do
Prahy. V Kobylisích je zatkla hlídka
SNB, obvinila je ze zabití dítěte na
silnici a odvezla na nedalekou stani-

ci. Odtud si je v noci převzala Státní
bezpečnost.28

VYŠETŘOVACÍ VAZBA
Nejprve se P. Mádr ocitl v Bartolomějské ulici, potom jej převezli do věznice Valdice u Jičína a po několika
dnech ho vrátili zpět do vyšetřovací
vazby v Bartolomějské. 29 Cely byly
čisté, ale téměř bez zařízení. Spali jsme
na podlaze na slamnících. Na cele nás
bylo střídavě dva až sedm. V noci se
svítilo, ale mohli jsme se zabalit do
přikrývek. Režim nebyl, až na hlad,
zvlášť krutý. Kdo měl peníze, mohl si
přikoupit chléb a drobnosti. Já na to
neměl, až po čase mi povolili psát domů
a vyžádat si peníze z domova.30
V Bartolomějské strávil léto, na
jeho vyšetřování se střídali referenti s různými metodami vyšetřování,
všichni však většinou skončili u vyhrožování násilím: Vy nám to řeknete! Všechno nám řeknete! A kdybyste
to tady měl říct s posledním dechem,
tak nám to řeknete!31
Sedm měsíců před soudním přelíčením jej převezli do Ruzyně. Zde byl
režim velmi tvrdý: vězni spali při
ostrém světle a dozorci je neustále
budili boucháním na dveře s příkazy,
jak mají při spaní správně ležet – rovně a s rukama na přikrývce. Používaly se i další způsoby nátlaku: někdy
se vězeň nesměl přikrýt dekou a jen
ležel ve spodním prádle nebo nahý,
jindy musel celou noc chodit po cele.
Spánkový deﬁcit byl oblíbenou metodou, jak zlomit vyšetřovaného.
K tomu se přidával „za nespolupracování“ pobyt v chladné temnici, se
sníženými porcemi jídla – ráno tzv.

káva s kouskem chleba a pak celý den
chůze po cele. Večer si směl vězeň
lehnout na ledový beton, což ovšem
nebylo možné vydržet a v praxi to
znamenalo prochozenou noc. Rodiny
nesměly vězňům posílat balíčky,
takže mnozí při nedostatečných porcích výrazně zhubli. Vyšetřovaným
odebrali také brýle, nemohli psát
dopisy ani si číst. Oto Mádr většinu
času prožil na samotce, celou dobu
vazby neměl nárok na návštěvu rodičů ani na vycházku po dvoře věznice. Teprve před soudním přelíčením
dostal dvojnásobnou dávku běžné
stravy, ale i to bylo podle jeho slov
nedostatečné množství, které hlad
nezahnalo.
Příprava k soudu probíhala několik
týdnů. Na začátku přinesl referent
jím sepsané otázky zároveň s požadovanými odpověďmi v tzv. otázkovém protokolu. Bylo to absurdní: samá
velezrada a špionáž. Odmítl jsem to
rezolutně. Napřed strašil, pak jsme se
dohadovali.32 Oto Mádr pochopil, že
musí přijmout nějaký kompromis,
neboť se obával, že by mohl být u soudu pod vlivem drog a nemohl by tak
podat svědectví. Striktně však odmítl velezradu, ale nakonec ve dvou
případech podepsal, že jeho osobní
korespondence s cizinou a posílání
zpráv z církevního života do Vatikánského rozhlasu byla špionáž.
Příprava pokračovala učením otázek a odpovědí nazpaměť. Vězeňský
režim se v této fázi stal pro něj snesitelnější. Dokonce mě krátce před
ukončením ruzyňského pobytu vzal
referent na dvacetiminutovou procházku. Po celém roce vazby poprvé a naposled.33

26 MÁDR, Oto: Slovo o té době. Výbor z díla. Zvon, Praha 1992, s. 209–211.
27 Archiv bezpečnostních složek, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (MV-V), skupinový spis (skupinový svazek) archivní číslo V-9164 MV, registrační
číslo 1419, l. 80–82.
28 Podle rozsudku byl Oto Mádr zatčen až 7. června 1951 v 16 hod., ve skutečnosti však dříve, 1. června 1951. Srov: VOREL, Jaroslav –
ŠIMÁNKOVÁ, Alena – BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl III. Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu PČR, Praha 2004, s. 324.
29 Věznice vznikla po důkladné přestavbě kláštera, který původně patřil sestrám třetího řádu sv. Františka. Byl zkonﬁskován po jejich
internaci v roce 1951.
30 MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 25–26.
31 Tamtéž, s. 26.
32 Tamtéž, s. 29.
33 Tamtéž, s. 30.
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V temnici někdo změkne a někdo ztvrdne

VŠE PROBÍHÁ PODLE
PROGRAMU…34
Vykonstruovaný monstrproces s jedenácti obviněnými, v jehož čele
stanul P. Oto Mádr jako vůdce celé
skupiny, se konal za přítomnosti
diváků ve dnech 11.–13. června 1952.
Jádrem činnosti obžalovaných měla
být špionáž ve prospěch Svatého
stolce. Obvinění proti Oto Mádrovi
byla vážná, byl nařčen, že je vedoucím
agentem-rezidentem, který řídí síť
dalších agentů na území Čech a Moravy. Jeho postgraduální studium na
Gregoriánské univerzitě v Římě v letech 1948–1949 bylo podle státního
prokurátora ve skutečnosti pouze
krytí pro vyškolení agenta. Důkazem
této „trestné činnosti“ se stalo zakládání a vedení ilegálních studijních
kroužků po jeho návratu domů.35
Vlastní Mádrova činnost se však
nezdála prokurátorovi dostatečná.
Ke skupině organizátorů neveřejných
studentských kroužků byla uměle
přičleněna čtyřčlenná odbojová organizace, která se mj. zodpovídala
z vraždy svého „komplice“. Spojením
těchto dvou nesourodých skupin se
mělo dosáhnout sloučení křesťanských a politických prvků s kriminálními. Toto spojení mělo za cíl
připravit o důvěru a případné sympatie Mádrovu skupinu především
před katolickou veřejností, podobně
jako se o to komunisté snažili v babickém případu, kdy byli také k trojnásobné vraždě funkcionářů MNV
přiřazeni kněží, z nichž tři dostali
trest smrti a byli popraveni.36 Ministr
spravedlnosti Štefan Rais37 na zasedání politického sekretariátu ÚV KSČ
objasnit záměr takto připraveného
procesu: Procesem bude katolické
pracující veřejnosti ukázáno, že vati-

List z vězeňského spisu mapující přemisťování P. Mádra po věznicích a jeho pracovní zařazení
Zdroj: NA

kánští agenti a jejich pomahači se při
své zločinecké činnosti nezastaví ani
před surovou vraždou.38
Případ se chystala využít také komunistická propaganda, a proto se
přípravě věnovala velká pozornost.
Průběh procesu byl naplánován již
2. června 1952.39 Proces proti Oto
Mádrovi a jeho devíti společníkům
měl začít 11. června, ale nekonal se
v brněnské budově soudu, nýbrž

v sále stadionu, kam se vešlo až patnáct set diváků. Krajský výbor KSČ
v Brně prostřednictvím Krajského
akčního výboru Národní fronty určil,
že veřejnost přihlížející procesu bude
především z okraje Brna a z Gottwaldova 40, méně pak z krajů Olomouc,
Jihlava a Ostrava. Zároveň byly pozvány delegace z krajů Budějovice,
Pardubice, Bratislava a Žilina. 41 Senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák,

34 NA, f. Státní soud Praha – neuspořádáno, spisová značka (dále jen sp. zn.) 6 Ts I 41/52. Dálnopisná zpráva státnímu prokurátoru Zieglerovi z 12. 6. 1952.
35 NA, f. Generální prokuratura – neuspořádáno, sp. zn. T 707/52.
36 P. František Pařil a P. Václav Drbola byli popraveni 3. 8. 1951 a P. Jan Bula 20. 5. 1952.
37 Štefan Rais (1909–1975), komunistický ministr spravedlnosti v období 25. 4. 1950 – 14. 9. 1953.
38 VOREL, Jaroslav – ŠIMÁNKOVÁ, Alena – BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. Díl III, s. 325.
39 NA, f. Státní prokuratura Praha – neuspořádáno, sp. zn. 4 SPt I 68/52. Plán procesu ze dne 2. 6. 1952.
40 Dnešní Zlín.
41 NA, f. Státní prokuratura Praha – neuspořádáno, sp. zn. 4 SPt I 68/52. Plán procesu ze dne 2. 6. 1952.
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přísedícími byli dr. Podčepický, Bautz,
Doušek a Kusovský. Státním prokurátorem byl dr. Karel Čížek 42.
O dodržování scénáře a průběhu
procesu informoval dr. Čížek Státní
prokuraturu v Praze. Podle jeho názoru naplňoval probíhající proces
předem stanovené cíle.

PERSPEKTIVA ŠIBENICE
Oto Mádr vypovídal jako první. Umínil si, že se nenechá vyprovokovat,
což mu ovšem podle vlastních slov
vydrželo pouhých deset minut: Pak
začal prokurátor klást stále jedovatější otázky. Útočil, ironizoval […] Situace
mi ozřejmila, že nejsem povinen dbát
mezí, za nimiž bych si nerozvážně ohrozil život, ale že musím před veřejností
vydávat svědectví Kristu a církvi, souzené v nás.43 Výslech trval dvě hodiny
a jeho účinek na diváky nebyl tak
jednoznačný, jak se domníval státní
prokurátor Čížek. Později se Oto Mádr
dověděl od spolubratra zavřeného
rovněž na Mírově, že mezi diváky
v sále byl i jeden jeho farník, který
se vrátil z procesu povzbuzen, že
většina souzených se nenechala zlomit a že prý zejména Václav Razik a já
(Oto Mádr – pozn. aut.) jsme vydali
krásné svědectví.44
První den proběhly výslechy obou
skupin. Další den pokračovalo přelíčení výslechy svědků, k jejichž výpovědím se vyjadřovali obvinění. Třetí
den patřil závěrečným řečem prokurátora, obhájců a obviněných. Prokurátor ve své řeči hodnotil každého
obviněného zvlášť. K Železnému a Pokornému, kteří byli obviněni z vraždy
svého společníka, řekl: „Společnost si

nemůže dovolit luxus živit takové stvůry!“ O mně se vyslovil: „Obviněný Mádr
má za sebou činnost, která si zaslouží
absolutní trest. On však ve srovnání
s těmi odpornými jedinci nepracoval
s pistolí, ale s psacím strojem, takže
obžaloba netrvá na absolutním trestu.“45
Soud mu nakonec vyměřil doživotí za trestné činy vyzvědačství a velezrady. Také ostatní ze skupiny
dostali vysoké tresty: MM 46 Bohumila Langrová, představená pražského
kláštera boromejek, byla odsouzena
na 20 let odnětí svobody, představená kláštera v Rajhradě MM Marie
Vintrová na 17 let, profesorka Růžena Vacková na 22 let, Vladimír Jukl
dostal 25 let a P. Václav Razik 18 let
těžkého žaláře.
Další obvinění, kteří patřili k ozbrojené odbojové organizaci a ke „skupině studijních kroužků vysokoškolské mládeže“ byli uměle přičleněni,
dopadli takto: Zdeněk Čačka byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody,
P. Stanislav Ledabyl ke 14 letům a studenti Vlastimil Železný a Alois Pokorný dostali trest smrti. Součástí
trestu všech obviněných byla navíc
ztráta čestných práv občanských
a propadnutí jmění. Odvolání Vlastimila Železného a Aloise Pokorného
Nejvyšší soud zamítl a oba byli 18. září
1952 popraveni.
Po ukončení procesu připravilo
ministerstvo spravedlnosti jednu
úřední zprávu, již předalo do všech
redakcí k otištění. Vypořádalo se v ní
nejen s odpornou činností zrádného
kněze Mádra a ostatními jeho kumpány, ale také se zločinnou úlohou naší
hierarchie a s nepřátelským Vatiká-

nem, vazalem kapitalistického imperialismu.47
Po vynesení rozsudku byl P. Mádr
znovu poslán do vyšetřovací vazby,
kde začaly nové výslechy, týkající se
jeho svědectví v chystaném procesu
s Katolickou akcí „Bárta a spol.“, který se konal v říjnu 1952.
Po osmnáctiměsíční samovazbě byl
fyzicky zcela vyčerpán. Referent mu
dovolil napsat domů o balíčky s jídlem, vrátil mu brýle a půjčoval mu na
celu knihy, včetně breviáře. Z domova mu v balíčku poslali také sušené
ovoce, o které tolik žádal – hrozinky,
takže mohl po roce a půl tajně na své
cele celebrovat mši: Na noc jsem si
vždy vyžádal od dozorce balíček, který
jinak zůstával přede dveřmi, vybral
jsem z něho asi tři rozinky, namočil je
a položil na papír. Z chleba jsem si
uhnětl mističku, která potřebnou chvíli udržela víno, to jest šťávu, kterou jsem
ráno vymačkal z nabobtnalých rozinek.
Podle tzv. mexických fakult to bylo
v extrémních případech povoleno. Hostii zastoupila houska, kterou jsem si
mohl koupit, protože malý nákup jsem
už měl také povolen. Zpaměti jsem znal
základní texty mše. Pak už bylo třeba
dát jen pozor, aby mě nikdo nepřistihl.
[...] Ale i v pověstné Ruzyni byla tak
slavena liturgie.48

PASTORACE ZA MŘÍŽEMI
P. Mádr prošel nejtvrdšími věznicemi
v tehdejším Československu. Před
Vánocemi 1952 byl převezen z Ruzyně
na Pankrác a odtud jej eskortovali
začátkem roku 1953 na Mírov. Ocitl
se na „kněžském oddělení“. Spolu
s ním zde byl také JUDr. František

42 Karel Čížek (1913–?), advokát. Praxi vykonával do r. 1949, poté pracoval na Státní prokuratuře v Praze. Aktivně se podílel na přípravě
a průběhu církevních procesů, vedl procesy proti studentům a spisovatelům. Byl členem tzv. koordinační komise, připravoval vyjádření
k případům pro tisk a koordinoval práci rozhlasu a ﬁ lmařů, kteří procesy zaznamenávali. Více MANDZÁK, Daniel Atanáz: „Agent a špión
Vatikánu“. Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. Ústav pamäti národa, Bratislava 2008, s. 77.
43 MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 31.
44 Tamtéž, s. 32.
45 Tamtéž, s. 36–37.
46 MM – Matka Maria, tedy Matka představená.
47 Proces se skupinou rozvratníků ve službách Vatikánu. Svobodné slovo, 15. 6. 1952; srov. Vlci v rouše beránčím. Rudé právo, 17. 6. 1952
a Odporná tvář agentů Vatikánu. Rovnost, 17. 6. 1952.
48 MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 38.
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Valena49, poslední úřadující předseda
Ústředí katolického studentstva, jež
patřil mezi první odsouzené katolické
laiky v procesu „Valena a spol.“, do
jehož čela byl postaven.
Oto Mádr byl nejprve na pracovišti s přísným režimem, brzy jej však
zařadili do dílny v bývalé kapli, kde
se šily podšívky a vatové výplně do
sak pro oděvní závody. Pracoval zde
s dominikánem P. Jakubem Zemkem50
a se dvěma svými „spolupachateli“
z procesu: s Václavem Razikem a Miroslavem Tomkem.
Na jaře 1955 izolovali všechny katolické duchovní od ostatních vězňů
a centralizovali je na oddělení, kde
měli i samostatné pracoviště. Sešlo
se tu celkem 240 kněží.
Zdravotní stav P. Mádra nebyl dobrý. Díky zásahu spolubratrů se dostal
na nemocniční oddělení, tzv. tuberárnu, kde se mohl zotavit. Po přeložení na běžný blok pracoval osm
hodin nejprve ve vatárně, potom
lepil sáčky a vyráběl tzv. návlečky,
což byly plechové cenovky ve tvaru
rybičky, občas třídil zeleninu nebo
ovoce a poslední dva roky dělal povrchovou úpravu kovových komponentů pro Meoptu Přerov. Kněží se
snažili vytvářet pracovní party, tzv.
kombajny, a po rychlém splnění základní normy se věnovali vlastní
činnosti – společné modlitbě, seminář ům s přednáškami, diskusím
a plánům do budoucna.
I když naše literární činnost nikdy
neochabovala, literárně se ve větší
míře mohla projevovat až v druhé polovině padesátých let, kdy vězeňský
režim zmírnil svou tvrdost. Zejména
po 20. sjezdu sovětských komunistů,
silně ovlivněném Nikitou Chruščovem,
to bylo znát. Nemívali jsme už hlad,
méně často docházelo k tvrdému za-

Periodický posudek z vězeňského spisu

cházení, dokonce jsme si mohli objednávat noviny a časopisy.51 Z časopisů
vypisovali a vystřihovali důležité
informace, které sloužily jako pří-

Zdroj: NA

ruční miniknihovna. V době odhalení kultu osobnosti vznikl zásluhou
laika Václava Vaška52 ze sovětského
tisku informační bulletin Sovietica,

49 František Valena (2. 10. 1913 Dačice – 31. 8. 1960 Praha), právník, osobní tajemník ministra pošt Hály a poslední předseda Ústředí katolického studentstva. Byl zatčen 30. 11. 1950 a 16. 8. 1951 odsouzen jako vedoucí dvanáctičlenné skupiny v prvním procesu „Valena
a spol.“, který byl zaměřen proti katolickým laikům. Navržený trest smrti mu byl nakonec změněn na 22 let odnětí svobody. Při práci
v uranových dolech onemocněl rakovinou, ze zdravotních důvodů mu byl trest dočasně přerušen, krátce nato zemřel v kruhu rodiny.
50 Jakub Antonín Zemek (15. 6. 1913 – 26. 6. 1989), kněz, dominikán. Za druhé světové války účastník domácího odboje. V r. 1946 se stal
převorem kláštera ve Znojmě. Po únoru 1948 pomáhal při organizování ilegálních přechodů přes hranice. Za tuto činnost byl odsouzen
na 18 let vězení. Propuštěn byl na amnestii v r. 1960. Pracoval v různých dělnických profesích.
51 MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 41.
52 Václav Vaško (26. 4. 1921 Zvolen – 20. 5. 2009 Praha), katolický spisovatel, badatel a publicista. Účastník Slovenského národního
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jenž prezentoval nejzajímavější události v Sovětském svazu a jeho satelitech. Vznikl tak miniaturní okomentovaný politický časopis, který
se těšil velké oblibě mezi vězni.
Mimořádnou pozornost získal náboženský týdeník bez názvu, který
vydávalo kněžské oddělení na popud
laiků. Musel mít miniaturní podobu,
aby se v případě nebezpečí mohl
rychle složit, uschovat v dlani a případně spolknout. Týdeník se rozepisoval na cele do devíti exemplářů:
Psalo se tužkou – nalezenou, odcizenou
nebo propašovanou – na papíře, jaký
byl momentálně k dispozici. Písmo
muselo být drobounké [...] Týdeník
četli i nekatolíci. Odhadovali jsme, že
se dostával do rukou nejméně dvěma
až třem stovkám vězňů, téměř vesměs
politickým.53 Tento oblíbený vězeňský
samizdat vycházel od roku 1956 až
do velké amnestie v roce 1960, kdy
byla část duchovních propuštěna
a ostatní přestěhováni do jiné věznice. Vězeňské službě se podařilo samizdat několikrát zachytit, pro přistiženého následoval týdenní pobyt
na korekci, avšak žádné další kázeňské tresty se už nekonaly.
Mezi vězni bylo velmi oblíbené
studování cizích jazyků. Nejčastěji
se vzdělávali v němčině a angličtině,
jednotlivci si pak osvojili také polštinu, ruštinu a francouzštinu. Studium
cizích jazyků však bylo rovněž přísně postihováno, za slovíčka nalezená
při prohlídce následovala korekce.
Jediná povolená intelektuální činnost
byla četba knih vypůjčených z vězeňské
knihovny. Našly se i hodnotné. Některé byly obohaceny margináliemi připsanými dřívějším vzdělaným čtenářem,
vždyť mezi vězni byli univerzitní profesoři a vědci nejrůznějších oborů.54
Všechna velitelství nápravných
zařízení komunistického režimu
včetně Mírova izolovala duchovní od

Záznam o zahájení řízení vedeného proti Oto Mádrovi ve věznici Mírov

ostatních vězňů. Zamezit jejich pastoraci mezi vězni se jim však nepovedlo. Pastorační činnost měla svá
speciﬁ ka a stále se přizpůsobovala
podmínkám vězeňského režimu.
Zpověď mohl vězeň vykonat například
během vycházky na dvoře, případně
v čekárně vězeňské ordinace. Hostii
nahrazovala zakoupená houska, jejíž
úlomky proměněné v hostie se balily do cigaretových papírků. Víno se
vyrábělo ze sušených hrozinek ve
džbánu na vodu a z něho se pak rozlévalo do malých lahviček, například
od léků, takže bylo k použití na každé cele. Přes stálou hrozbu nečekaných prohlídek a odhalení takřka
všichni kněží denně celebrovali mši
a každou neděli, s výjimkou zpřísněných opatření, mohli vězni nepozorovaně ke svatému přijímání.
Od roku 1948 vyhlásili komunističtí prezidenti několik amnestií. Nejprve bylo P. Mádrovi v roce 1955 změně-

Zdroj: NA

no doživotí na 25 let odnětí svobody.
Po amnestiích v roce 1960 se společenství kněží na Mírově rozpadlo. Část
duchovních byla propuštěna, zbylých
čtrnáct, mezi nimi Oto Mádr, putovalo dál do věznice Valdice.
Práce zde byla těžká, v dílně brousili ověsy na křišťálové lustry. Kněží
tu opět vytvořili osvědčené „kombajny“ a po splnění normy s ostatními
tajně studovali, přednášeli, psali,
modlili se a celebrovali mše. Další
amnestie v roce 1965 poslala domů
většinu kněží odsouzených za politickou činnost. Oto Mádr dál čekal
na propuštění. Napsal stížnost – šestnáctistránkový rozbor svého soudního procesu – která se měla odeslat
prostřednictvím velitelství věznice
předsedovi Národního shromáždění.
Tato smělost mu vynesla zákaz návštěv rodiny, psaní dopisů a příjem
balíčků. Mezitím jsem podal žádost
o podmínečné propuštění. V krátkém

povstání, vězněn nacisty v letech 1944–1945. V letech 1945–1949 atašé čs. velvyslanectví v Moskvě a 1949–1951 pracovník ministerstva
zahraničí. V r. 1953 byl zatčen a uvězněn v souvislosti s aktivní činností v Katolické akci (organická součást katolické církve, která
zavádí účast laiků na apoštolátu církve) k 13 letům vězení. Na svobodu byl propuštěn v r. 1960 a poté pracoval v dělnických profesích.
V letech 1969–1981 vedl nakladatelství České katolické charity. Patřil k blízkým spolupracovníkům P. Mádra a P. Zvěřiny. Po r. 1990
působil jako ředitel katolického nakladatelství Zvon.
53 MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 42–43.
54 Tamtéž, s. 43.
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soudním líčení, v červenci 1965, byla
zamítnuta.55 Až druhá žádost o propuštění byla vyslyšena, ovšem na
podmínku, což znamenalo nebezpečí, že by k dalšímu případnému trestu byl přidán zbytek prominutého
trestu, tj. deset let. V pátek 24. června
1966 ve tři hodiny odpoledne jsem po
patnácti letech prošel branou valdické
věznice. Vstoupil jsem bez zvláštního
vzrušení do třetího období svého života. Nikoho jsem už neměl, oba rodiče
zemřeli v době mého věznění; máti
v roce 1953, otec v roce 1956.56

DOBA TÁNÍ
Po návratu do Prahy zašel Oto Mádr
nejprve k rodině Václava Vaška, kde
našel azyl na několik měsíců, než
získal podnájem. Nějaký čas si zvykal
na život mimo vězení a pozvolna se
zbavoval návyků z kriminálu – až po
několika měsících přestal mluvit tiše
a oprostil se od potřeby být neustále ve střehu.
Do práce nastoupil v říjnu 1966 jako
sanitář, potom pracoval ve skladě
kabelů, až nakonec zakotvil v pozici
správce depozitáře Muzea hlavního
města Prahy. Zde jej také zastihlo
Pražské jaro.
Během něj vznikla iniciativa katolických vězňů, která se přihlásila
k probíhajícím celospolečenským
změnám. Když jsou všichni zváni ke
spolupráci, hlásíme se i my, katoličtí
muklové, kteří byli nespravedlivě stíháni v předchozích letech. [...] Stěžejní
myšlenkou dopisu bylo, že i my katolíci chceme přispět k dobrému dílu pro
společnost, ale že k tomu potřebujeme
prostor, ne mocenský, ale pracovní.57
Dopis mezi katolickou veřejností
vyvolával dvojí reakci. Jedni ho nadšeně vítali, druzí váhali a dožadovali se větší razance. Nakonec vznikl
kompromisní text, který získal podporu biskupů, opatů, provinciálů řádů
a známých osobností, takže ho během
krátké doby podepsalo 150 tisíc věřících.58

55
56
57
58

Hodnocení vězně Oto Mádra a příkaz k jeho propuštění

Zdroj: NA

Tamtéž, s. 47.
Tamtéž, s. 48.
Tamtéž, s. 49.
Umírněná verze otevřeného dopisu Oto Mádra Alexandru Dubčekovi vyšla v Literárních novinách.
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V této době patřily ke klíčovým událostem katolické podzemní církve
schůzky pražských katolíků v bytě
manželů Kaplanových, kde se scházeli intelektuálové a progresisté ekumenického zaměření.59 Z podnětu Jiřího
Němce60 a P. Vladimíra Rudolfa61 zde
došlo 12. března 1968 k setkání skupiny asi šedesáti katolíků různých proudů, kteří se shodli na nejdůležitějších
bodech obnovy fungování církve.
Situace církve byla neutěšená, všechny biskupské stolce, kromě pražského,
zůstaly neobsazeny. Pražský arcibiskup Josef kardinál Beran pobýval ve
vyhnanství v Římě a jeho zástupce,
administrátora Mons. Františka Tomáška62, obklopovala skupina kolaborantů a špiclů. Největší překážkou pro
úpravu církevních poměrů bylo Mírové hnutí katolického duchovenstva
(MHKD), v jehož čele stál osmnáct let

Josef Plojhar63, kolaborant a exkomunikovaný kněz. Problém představoval
i katolický tisk a Vydavatelství České
katolické charity, jež řídili státními
orgány dosazení kolaborující kněží.
Na setkání byla ustavena čtyřčlenná delegace, již tvořili dva kněží a dva
laici: P. Oto Mádr, P. Vladimír Rudolf,
Jiří Němec a Václav Vaško ml. a která
se hned další den vypravila za pražským administrátorem Tomáškem.
Po audienci je Mons. Tomášek jmenoval prvními členy Arcidiecézní pastorační rady.64 Rada se pod jeho předsednictvím scházela první měsíce
minimálně jednou týdně.
Rozpuštění MHKD dostal na starost
P. Rudolf. Za velmi dramatických
okolností nakonec celé vedení MHKD
požadavek na rezignaci vyslyšelo
a mírové hnutí deﬁ nitivně zaniklo.
Místo něj se spontánně zrodila idea

Díla koncilové obnovy (DKO), které
se stalo novým hnutím československých katolíků v duchu II. vatikánského koncilu. Velehradský ustavující sjezd DKO se konal 13. května
1968. Sešli se na něm všichni biskupové (kromě dvou nemocných a arcibiskupa Josefa kard. Berana, který
se nesměl vrátit do ČSSR), včetně
tajně vysvěcených. Zde byl P. Mádr
zvolen do předsednictva DKO.
Rychlé změny nastaly také v oblasti periodik a vydávání knih. Místo
zdiskreditovaného Duchovního pastýře začala vycházet VIA (Cesta), jejímž šéfredaktorem se stal nejprve
P. František Mikulášek SJ a následně
P. Josef Zvěřina.65 Katolických novin
se dočasně ujal P. Vladimír Rudolf,
který jejich vedení předal P. Františku Mikuláškovi SJ, jenž noviny řídil
až do roku 1970.66 Po několika týd-

59 Mezi iniciátory setkání patřili Jiří Němec, P. Vladimíř Rudolf, Václav Vaško, Jan Sokol, Václav Frei, Ivan Medek ad.
60 Jiří Němec (18. 10. 1932 Praha – 4. 10. 2001 Praha), ﬁ lozof, psycholog, publicista a překladatel. V době Pražského jara se účastnil práce
v Díle katolické obnovy (DKO). Jeden z iniciátorů Charty 77. Po jejím podpisu byl propuštěn ze zaměstnání na Foniatrické klinice a pracoval jako noční hlídač. V roce 1978 patřil mezi zakladatele a první členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V letech
1983–1990 žil v exilu. Od r. 1991 vedl Ústav humanitních a sociálních věd Lékařské fakulty UK a od r. 1993 pracoval ve Filozoﬁckém
ústavu Akademie věd ČR.
61 Vladimír Rudolf (19. 9. 1924 – 8. 7. 2000), na kněze vysvěcen v r. 1950, teprve po 4 letech mohl nastoupit duchovní službu ve Zbiroze.
V období Pražského jara byl pověřen zrušením Mírového hnutí katolického duchovenstva (MHKD), vedením redakce Katolických novin
a současně se spolupracovníky připravoval založení DKO. S nástupcem normalizace byl převeden do duchovní správy farnosti Panny
Marie Královny míru v Praze na Lhotce.
62 František Tomášek (30. 6. 1899 Studénka – 4. 8. 1992 Praha), arcibiskup pražský a kardinál. Na kněze byl vysvěcen v r. 1922, následně
působil v pastorační službě. V r. 1934 se stal asistentem pro pedagogiku a katechetiku na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě olomoucké univerzity, kde dosáhl doktorátu teologie a od r. 1947 zde pracoval jako mimořádný profesor pro pedagogiku a katechetiku. Dne
12. října 1949 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým a titulárním biskupem butským a následující den tajně vysvěcen. V letech
1951–1954 prožil internaci v pracovním táboře v Želivu. Po propuštění působil v letech 1954–1965 ve farnosti v Moravské Huzové.
V letech 1965–1978 byl apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. Dne 24. května 1976 byl povýšen na kardinála in pectore
(neoznámený jmenovitě papežem na konzistoři, ponechaný v tajnosti) a 27. června 1977 bylo jeho jmenování kardinálem zveřejněno.
Od 30. prosince 1977 zastával funkci arcibiskupa pražského a primase českého. V 80. letech 20. stol. vystupoval na obranu občanských
práv a svobod v Československu.
63 Josef Plojhar (2. 3. 1902 – 5. 11. 1981), na kněze vysvěcen v r. 1925, člen ČSL, zatčen Gestapem v průběhu Akce Albrecht I dne 1. 9. 1939, uvězněn
v Linci a 7. 9. 1939 transportován do KT Buchenwald a 23. 5. 1942 do KT Dachau, kde zůstal až do konce války. V letech 1945–1948 předsedal
krajské organizaci ČSL v Českých Budějovicích a byl členem předsednictva ČSL. V únoru 1948 začal otevřeně spolupracovat s komunisty
a stal se členem Ústředního akčního výboru Národní fronty (ÚAV NF). V letech 1948–1951 byl nejprve místopředsedou, 1951–1968 předsedou
a od r. 1969 čestným předsedou ČSL. V letech 1948–1968 působil ve funkci ministra zdravotnictví, 1945–1969 byl poslancem NS a od r. 1969
ve SL FS. V letech 1951–1968 předsedal Celostátnímu mírovému výboru katolického duchovenstva a od roku 1952 byl místopředsedou Svazu
československo-sovětského přátelství (SČSP). Ve funkcích se mu podařilo přežít všechny krize až do roku 1968.
64 S přibývajícími úkoly se rozrostla o Josefa Zvěřinu, Jiřího Reinsberga, Karla Pilíka, Josefa Plocka, Ivana Medka, Jiřinu Křížkovou, Václava
Chytrého, Josefa Bláhu a další spolupracovníky.
65 První číslo vyšlo v červnu 1968 a poslední v létě 1970. Redakce sídlila u jezuitů v pražské Ječné ulici. V redakčním kruhu byli: Oto Mádr,
redemptorista Jarolím Adámek, františkáni Jan Babtista Bárta, Bonaventura Bouše a Cyril Kadlec, dominikán Reginald Dacík, historici Jaroslav Kadlec a Josef Hájek, právník Josef Ryška a dále Josef Soukup, Antonín Mandl, Karel Pilík, Stanislav Novák, Josef Hermach,
Josef Myslivec, Karel Šprunk a Jan Sokol.
66 Redakční radu tvořili: Vladimír Rudolf, Pavel Kuneš, Květa Neradová, Zdeněk Cikler a dr. Josef Kvapil.
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Pohyb P. Mádra na svobodě bedlivě sledovala StB

nech se náklad novin zvýšil z 30 tisíc
na 160 tisíc výtisků.
Výraznou změnou prošla také teologická fakulta v Litoměřicích, kam
na jaře 1969 povolali P. Oto Mádra,
aby zde přednášet morální teologii.
Pro zkvalitnění výuky zvali různé
hosty, například německého teologa
Karla Rahnera a odborníky ze spřízněných vědních oborů Dr. Jiřího
Mrázka (astronomie) a Dr. Rudolfa
Turka (archeologie).
Dílu koncilové obnovy byl vyměřen
krátký čas do nástupu normalizace.
Úřady neschválily stanovy hnutí
a tím legální činnost prakticky ukončily.
P. Mádr byl z akademické půdy záhy
vykázán. Od 1. listopadu 1970 dostal
státní souhlas k výkonu duchovenské
činnosti a mohl nastoupit službu
v pražských Modřanech, kde zůstal
šest let. Jeho činnost zde ukončila StB

v souvislosti s případem Milana Machovce 67, který přišel po čistkách
v roce 1969 o místo na katedře ﬁlozofie a nemohl sehnat zaměstnání.
P. Mádr jej přijal jako regenschoriho,
který nacvičoval s modřanským sborem náročnější mše. Asi po ročním
působení v Modřanech dostal Machovec
stálé místo na plný úvazek u Svatého
Antonína v Holešovicích. […] Několik
dnů nato přišla Státní bezpečnost. Prý
jsem kryl Machovce ﬁktivním zaměstnáním. Vysvětlil jsem popravdě, jak to
bylo, a vykázal, kdy hrál, kdy vedl zkoušky se sborem a tak dále. Prověřili si to
a po týdnu přišli a řekli: „Přesvědčil jste
nás, je to v pořádku.“68 Zároveň však
požadovali po konzistoři, aby byl
P. Mádr dislokován na vzdálenou faru
v pohraničí, v Dolním Žandově. Zde
se kromě pastorace věnoval revidování překladu textů závěrů Druhého
vatikánského koncilu.69 Tehdy ve mně

Foto: ABS

také dozrál text „Modus moriendi církve“ (způsob umírání – pozn. aut.) – pokus o pochopení smyslu života církve
v perspektivě zdánlivě beznadějné.70

DISENT
V červenci 1978 ukončil P. Mádr pastorační službu a 1. srpna71 se jako důchodce vrátil do Prahy, kde se spolu
s P. Josefem Zvěřinou rozhodli bourat
stavbu socialismu zdola. Vybral si oblasti, které byly režimem nejvíce postiženy, vytvořil intelektuální prostor
pro výměnu myšlenek a začal se naplno věnovat editorské činnosti v oblasti křesťanského samizdatu.72 Redigoval
intelektuální měsíčník Teologické texty, odborné časopisy pro psychology
Psí, pro lékaře Salus, pro přírodovědce
Universum. Pod jeho vedením vzniklo
několik edičních řad: Duch a život
(15 pojednání), Přátelé (15 portrétů

67 Milan Machovec (23. 8. 1925 Praha – 15. 1. 2003 Praha), profesor ﬁ lozoﬁe, varhaník, marxista a publicista. Během války vystudoval
varhanickou školu, následně ﬁ lozoﬁ i na Filozoﬁcké fakultě UK, kde později přednášel v letech 1950–1970 a 1990–2003. V 60. letech
inicioval dialog mezi marxisty a křesťany. Byl signatářem Charty 77 a od 80. let se aktivně věnoval ekologickým problémům.
68 MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 66–67.
69 Překlad vyšel v roce 1995 s předmluvou P. Mádra a úvodem P. Karla Rahnera.
70 MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc, s. 67.
71 AAP, Archivní listina, osobní list ze seznamu udělených služeb v arcidiecézi.
72 Upravené texty přepisovala Květa Kuželová, cyklostylované výtisky kolportovali po Čechách, Moravě a částečně i Slovensku Adolf
Rázek, Michal Holeček, Vladimír Fučík ad.
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Tomáška: Já i celá katolická církev
stojíme na straně národa!

K BRÁNĚ VĚČNOSTI

Samizdatové vydání Teologických textů
duchovních osobností), Alfa-Omega
(7 pojednání), Teologica (7), katechetická řada K (3) a kratší publicistické
texty v Orientaci.
Spolu s P. Zvěřinou vedli teologické přednášky a bytové semináře
různého zaměření, na něž jako hosté přijížděli ﬁ lozofové a teologové ze
zahraničí. Jedna ze skupin pro teologické školení nesla název Junior,
v ní mladí vysokoškoláci s teologickou průpravou analyzovali texty
soudobých teologů. Další skupina
Senior, složená ze starších církevních
znalců (patřil mezi ně také budoucí
kardinál Miloslav Vlk), sledovala
možnosti církve v terénu v období
měnícího se komunistického režimu.
Z nich pak vyvozovali strategické
úvahy, které ilegální poradní grémium předkládalo arcibiskupu Františku Tomáškovi.
Zvyšující se aktivita podzemní církve v osmdesátých letech a kontakty
s Chartou 77 neunikly pozornosti StB.
Zástupci moci reagovali zostřeným
dohledem, sledováním, výslechy, odposloucháváním a zadržováním některých spolupracovníků. Přestože se
aktivisté snažili o maximální utajení,
část hlavních spolupracovníků Státní
bezpečnost odhalila, pozatýkala a postavila před soud. Tentokrát režim
uděloval již jen podmíněné tresty, které měly mít spíše zastrašující účinek.

Zdroj: Libri prohibiti
Vyvrcholení ilegální práce P. Mádra přišlo týden po svatořečení Anežky
Přemyslovny. Po návratu kardinála
Tomáška z Říma jej P. Mádr navštívil
a přinesl mu text poselství Všemu lidu
Československa, jež kardinál přijal,
zaštítil svou autoritou a ihned dal
k dispozici médiím. Již 25. listopadu
1989 mohli všichni při bohoslužbě na
počest svatořečení Anežky České
slyšet neohrožená slova kardinála

Po pádu komunistického režimu pokračoval P. Mádr dál ve vydávání
Teologických textů a po nástupu nového děkana začal vyučovat na pražské Teologické katolické fakultě
Univerzity Karlovy. Zároveň se aktivně zúčastňoval diskusí o nové
identitě a poslání církve v moderní
demokratické společnosti.
V roce 1991 obdržel čestný doktorát na teologické fakultě v Bonnu
a zároveň mu papež Jan Pavel II. udělil titul čestného papežského preláta.
Roku 2006 k tomu přibyl titul apoštolského protonotáře.73 V roce 1997
odměnil prezident Václav Havel zásluhy Oto Mádra o rozvoj demokracie,
humanity a lidská práva Řádem T. G.
Masaryka.
Své životní dílo završil P. Oto Mádr
knihou vzpomínek, textů a rozhovorů V zápasech za Boží věc. Zemřel zaopatřen svátostmi v neděli 27. února
2011. Pohřební mši v katedrále sv. Víta
sloužil pražský arcibiskup Dominik
Duka.

Autogramiáda knihy Oto Mádra (uprostřed) V zápasech za Boží věc, 2008 Foto: Jitka Suchá

73 AAP, Archivní listina, osobní list Oto Mádr.
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