studie a články

Milosrdná sestra
Anežka Antonie Witková
Útok represivního a justičního aparátu totalitního státu na řádové společenství
žen působících ve zdravotnické, školské a sociální oblasti

M a rkéta Dol eža lová

Na osudech členky řádu Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské Anežky,
řádovým jménem Antonie, Witkové a jejích spolusester můžeme demonstrovat
dopady proticírkevní politiky Komunistické strany Československa, uplatňované
již od prvních měsíců po osvobození v roce 1945 a naplno rozvinuté na
přelomu 40. a 50. let minulého století. Představené ženských řeholí byly
v mnoha případech vystaveny stejně tvrdé perzekuci jako vedoucí osobnosti
řádů mužských. Procesy s nimi se však častěji konaly před krajskými soudy,
nepřitahovaly tedy takovou pozornost.
1

Komunistická propaganda se snažila
zdůvodnit své kroky proti řádovým
společenstvím, která považovala za
mimořádně nebezpečné odpůrce pro
jejich vnitřní kázeň, organizovanost
i počet, ideologicky podbarvenými
hesly o tmářství, zpátečnictví a provázanosti s nepřáteli republiky (tradičně s Vatikánem a v námi sledovaném
případě i s germanofilsky orientovanými „živly“). Výsledky mnohaleté
činnosti sester na poli zdravotnické
a sociální péče i školního a předškolního vzdělávání, zejména dívek, tato
propaganda buď zcela bagatelizovala,
nebo znehodnocovala. Stavěla proti
nim hesla o profesionalizaci socialistického zdravotnictví a progresivním
zaměření školství. Ve skutečnosti KSČ
ještě mnohem více než o monopol
v oblasti vzdělávání a zdravotnictví
usilovala o zisky r yze mocenské

a majetkové. Řád Milosrdných sester
P. Marie Jeruzalémské (dále jen Milosrdné sestry), jako ženská odnož Řádu
německých rytířů neboli Řádu bratří
a sester německého Domu Panny Marie v Jeruzalémě (dále jen Řád), měl svá
centra i majetky převážně v citlivé
pohraniční oblasti moravskoslezské.
Komunistům šlo o posílení dosti slabých pozic v tomto regionu, který se
vzhledem k plánům na industrializaci
Ostravska měl stát jednou z budoucích
„výkladních skříní“ režimu.

Mladá léta sestry Anežky
a počátky jejího působení
mezi Milosrdnými sestrami
Anežka Witková se narodila 2. března
1894 v Hrabyni ve Slezsku. Její otec
vlastnil pekařství a matka se starala
o tři děti a domácnost. Ve věku pěti

let postihla malou Anežku první velká
ztráta – při jedné z obvyklých epidemií
dětských nemocí ztratila oba sourozence. Možná že tato rána později
přispěla k tomu, že zvolila jako svou
životní dráhu působení v řádovém
společenství, v pospolitosti sester.
Rodina byla česká, jak o tom svědčí
i výběr české obecné školy pro základní vzdělání dětí. Manželé Witkovi po
ztrátě Anežčiných sourozenců zcela
přizpůsobili svůj život budoucnosti
jediného zbylého dítěte, tím spíše, že
Anežka tíhla ke studiu. V roce 1904 se
přestěhovali do Opavy, aby dcera po
ukončení obecné školy v Hradci u Opavy mohla pokračovat na měšťanské
škole a později na učitelském ústavu.
Maturitní zkoušky na tomto učilišti
složila s vyznamenáním v roce 1914,
čtrnáct dnů poté zemřela její matka.
Anežka původně zůstala u otce, aby

1	Osobnosti Anežky Antonie Witkové se věnuje např. Vojtěch VLČEK v publikaci Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Sborník příspěvků
z konference pořádané Konferencí vyšších představených ženských řeholí v ČR a Českou křesťanskou akademií dne 1. října 2003 v kostele
sv. Voršily v Praze (Matice cyrilometodějská, Olomouc 2005), a to v kapitole Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské (sestry Řádu
německých rytířů), s. 78–80. Dále je uváděna v téže publikaci ve zpracování vzpomínek sestry Hedviky Virgilie Moravcové v kapitole
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Vazební fotografie Anežky Antonie Witkové, pořízená 4. 6. 1951
mu vedla domácnost. Toužila však využít svého vzdělání a záhy si obstarala
místo domácí učitelky, kde získávala praktické zkušenosti s výchovou
a vyučováním zhruba jeden rok. Od
března 1915 vystřídala další dvě místa
na veřejných školách na Jesenicku.
Na podzim 1916 vstoupila k Milosrdným sestrám v Opavě. Ve svých
dvaadvaceti letech již nebyla úplně
mladé, nezkušené děvče. Řada novicek
vstupovala do řádů v mladším věku.
Anežka měla příležitost si ověřit, jak
by jí vyhovovala práce soukromé vychovatelky či učitelky na veřejné škole.
Zřejmě však nenaplňovala její představy. Dráhu řeholnice si vybrala sama po
zralé úvaze, nebyla k ní předurčena
rodinnou tradicí. Sama zvolila právě
Milosrdné sestry, jejichž činnost na
severu Moravy měla již řadu let dobrý
ohlas. Své rozhodnutí si dokonce musela do jisté míry vybojovat. Otec, který
mezitím uzavřel z ryze praktických

Foto: ABS

důvodů nové manželství, zpočátku
dceřinu volbu neschvaloval. Sestra
Anežka se ke svému vstupu do řádového společenství později vyjádřila takto:
Do řádu jsem vstoupila z náboženského
přesvědčení, které se u mě silně projevo
valo již od roku 1910, přes zákaz mého
otce, který později s mým rozhodnutím
souhlasil.2
Po ukončení noviciátu neboli období, kdy mladé ženy, novicky, měly
poznat všechny stránky života řádové komunity, osvojit si její pravidla
a vnitřně i vnějším chováním a vystupováním dosvědčit své povolání
k zasvěcenému životu, složila roku
1919 věčné sliby. V následujících letech se věnovala především výchovné
a vzdělávací práci s dívkami, což patřilo spolu s péčí o nemocné, postižené,
přestárlé a jinak potřebné mezi hlavní
řádové činnosti. Působila jako učitelka
především na obecné a měšťanské řádové škole v Opavě. Milosrdné sestry

ve 30. letech zajišťovaly výuku v řádových mateřských školkách v Dolní
Loučce a Andělské Hoře, dále na obecných a měšťanských školách v Opavě,
Bruntálu a Vrbně. V Dlouhé Loučce
provozovaly tzv. školu domácích nauk,
což byla obdoba dnešních praktických
škol pro dívky často ze sociálně slabších poměrů, u kterých se předpokládalo, že zůstanou po skončení školní
docházky v domácnosti. V rámci své
zdravotnické činnosti obstarávaly
péči o pacienty v nemocnicích v Opavě, Bruntále, Vrbně a opět v Dlouhé
Loučce. O nemajetné staré lidi pečovaly v Budišově, Bruntále, Bouzově
a v Dolní Loučce.3

Okupace a působení
sester v nemocniční
a ošetřovatelské péči
Po obsazení zbytků Československé
republiky v březnu 1939 okupanti, kteří
chtěli podřídit výchovu dětí a mládeže
nacistické ideologii, pedagogickou činnost náboženských řádů zakázali. Pole
působnosti Milosrdných sester a tím
i Anežčino se sice zúžilo, sestry však
směly pracovat jako ošetřovatelky ve
své řádové a později i v Zemské opavské nemocnici.4 Často byly vysílány i do
nemocnic v Novém Jičíně a ve Svitavách. Zde byla jejich ošetřovatelská
činnost po celou dobu okupace nejen
tolerována, ale dokonce, vzhledem
ke zvýšené potřebě zdravotnického
personálu v letech války, vítána. Svoji činnost mohly po rozpuštění Řádu
okupanty dne 27. února 1940 vykonávat
pod hlavičkou nově založeného spolku

Informace o životě sester Německého řádu v 50. letech v Československu, s. 395–402. Ovšem podrobnosti a specifika celého případu
tato publikace mohla osvětlit pouze do té míry, jak jí to dovoloval její obecný charakter (přehled situace všech ženských řádů ve výše
uvedeném období).
2	
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), fond (dále jen f.) Vyšetřovací spisy – Ostrava (dále jen OV-V), vyšetřovací spis archivní číslo
(dále jen a. č.) V-704 Ostrava, vyšetřovací spis A. Witková, svazek (dále jen sv.) 2, životopis ze dne 26. 4. 1951. Jako u všech dále citovaných
materiálů z provenience StB je třeba počítat s jistou dobovou stylizací a vlastní tvorbou zapisovatelů či zapisovatelek. Citace jsou uváděny v původní verzi bez úprav odpovídajících současným pravidlům pravopisu.
3	Viz http://www.nemeckyrad.cz/index.php/majetkopravni-naroky-v-cr (citováno k 24. 10. 2013).
4	Nemocnice ovšem tehdy byly s vývojem války v neprospěch třetí říše stále více podřizovány potřebám péče o stoupající počty raněných
německých vojáků, které přiváželi zejména z východní fronty. Německé vedení nemocnic, řádové stanovy, křesťanské přesvědčení, to
vše sestry přirozeně vedlo k tomu, aby pečovaly o vojáky stejně jako o civilisty. Jistá část místní veřejnosti jim to ovšem nezapomněla
a KSČ dovedla této skutečnosti po válce v pravou chvíli zneužít.
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Vánoční pohlednice zaslaná sestrám z Vídně.
Takovými důkazy mělo být podpořeno obvinění
sester z velezrádných styků s cizinou.
Foto: ABS

Řád německých rytířů
Řád byl založen v r. 1190 v Akonu v dnešní Palestině při III. křížové výpravě jako špitální bratrstvo určené k ochraně poutníků. Do zemí Koruny české pozval řádové rytíře Přemysl Otakar I. (od něho Řád
získal majetky v Opavě, v Praze a na Mělníce). První řádové sídlo na našem území vzniklo při kostele sv.
Petra na Novém Městě pražském. Václav I. rozmnožil majetky Řádu o statky na Litoměřicku, Humpolecku a Rakovnicku, na Moravě pak v okolí Znojma. Dalšími významnými centry Řádu se v 13. století staly
Hradec Králové (zde vznikl i špitál), Chomutov, Jindřichův Hradec a Cheb. Po pádu Akonu jako poslední
výspy křižáckého státu v Palestině se ústředí Řádu přesunulo do Pobaltí. Christianizace tamních pohanských obyvatel, zejména na území pozdějšího Pruska a Litvy, „ohněm a mečem“ vstoupila do povědomí
národů severovýchodní Evropy jako období tvrdé řádové nadvlády nad balto-slovanským obyvatelstvem.
Výbojů Řádu se účastnil též Přemysl Otakar II. (založil Královec, pozdější Kaliningrad). Husitské války
přinesly Řádu v českých zemích a na Moravě velké ztráty, z tzv. komend (sídlo nejnižší úrovně v řádové
hierarchii) se jich několik zachovalo pouze na územích, kam husitské hnutí nezasáhlo. Centrem řádového ž ivo t a s e s t a l a O p av a , k n í ž p o p or á ž c e č e s k ého s t avo v s k ého p o v s t á n í př i b ylo
i konfiskované panství Bruntál. V celoevropském kontextu Řád mezitím zasáhla reformace. Velmistr
Albrecht Hohenzollernský přestoupil na luteránství a řádová území v Prusku přijal jako své světské léno.
Počínaje arcivévodou Maxmiliánem Habsburským byli za velmistry vybíráni příslušníci tohoto rodu
nebo spříznění Lotrinští (velmistr byl i nejmladší syn císařovny Marie Terezie). Definitivní tečku za
existencí Řádu na německém území udělal Napoleon Bonaparte v roce 1809. Další působení Řádu se
omezilo na země pod vládou rodu habsbursko-lotrinského, oficiální sídlo velmistra se přesunulo do
Vídně a osobní na zámek v Bruntále. V 19. století velmistr Maxmilián Josef Řád modernizoval, byla přijata nová statuta, jeho rytířská složka zcela ustoupila složce kněžské a řádovým sestrám. Pro ně byl
zřízen v roce 1840 mateřinec v Opavě, 1843 v Andělské Hoře, 1846 v Bruntále, následovalo založení
filiálního domu opavského mateřince ve Vrbně pod Pradědem a dalšího domu sester v Rýžovišti (50. až
60. léta 19. století). Na všech těchto místech vyvíjely sestry rozsáhlou pedagogickou, charitativní
a sociální činnost. Za první světové války vedl řád arcivévoda Evžen, polní maršál a velitel italské fronty. Řádové sestry se věnovaly zdravotní péči o zraněné a nemocné vojáky na frontě i v zázemí. Propojení
Řádu s habsbursko-lotrinským rodem (v osobách velmistrů) mu po vzniku Československé republiky
přineslo komplikace. V letech 1919–1925 byly řádové majetky pod nucenou správou. Napětí mezi československým státem a vedením Řádu se poněkud zmírnilo až ve 30. letech po nástupu Hitlera k moci.
Tehdy velmistr Robert Schälzky podnikl kroky ke sblížení s prezidentem T. G. Masarykem. Po roce 1935
poskytl Řád půjčku na budování pohraničních opevnění a čs. armádě dal k dispozici zámek v Hrabyni
a hájenky ve svých pohraničních lesích.

s poněkud složitým názvem Podpůrný spolek svaté Alžběty5 milosrdných
sester bývalého Německého řádu
(Unterstützungsverein St. Elizabeth
der Barmherzigen Schwestern des
ehemaligen Deutschen Ordens).
Opavská řádová nemocnice byla
zprovozněna již v roce 1843. Původně se nacházela v klášterním areálu.
Roku 1883 se přestěhovala do nové
budovy mimo klášter. V těchto prostorách měla na svou dobu velmi
moderně vybavený operační sál a těšila se lepší pověsti než nemocnice
veřejná, zejména dokud tato původně
stísněná a přeplněná léčebná insti-

tuce nebyla s účastí města Opavy
přestavěna a v roce 1900 slavnostně
otevřena pod názvem Slezská zemská nemocnice, rovněž s moderním
vybavením a větší lůžkovou kapacitou, než měla nemocnice řádová.
Milosrdné sestry však v konkurenci
s civilní nemocnicí obstály díky přísné kázni. Řádová pravidla vyžadovala
poslušnost příkazům lékařů a vrchní
setry, v péči o nemocné kladla důraz
na pečlivost, starostlivost a přívětivost
při jednání s pacienty. Zapovídalo se
jakékoli rozlišování mezi nemocnými, zejména zvýhodňování pacientů
podle náboženského vyznání nebo

nedostatek trpělivosti v zacházení
se starými či popudlivými pacienty.
V některých případech mohly sestry
působit poněkud odměřeně, měly totiž
zakázáno vést hovory s mužskými pacienty, komunikaci s nimi omezovaly
na nejnutnější míru.
Milosrdné sestry čerpaly prostředky
z fondů Řádu (o majetku a ekonomické
činnosti Řádu podrobněji dále), pokud
však ošetřovaly pacienty v civilních
nemocnicích a byly vysílány do vojenských lazaretů nebo do soukromých
domů (nejvíce se tato praxe rozšířila
právě za okupace) a tam dostávaly
odměny, musely je odevzdávat ve

5	Sv. Alžběta Durynská nebo též Uherská byla patronkou špitální péče a její jméno se velmi často objevuje v podobných názvech.
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prospěch Řádu. Celkově však platilo,
že jejich péče vyšla ve srovnání s civilními ošetřovatelkami podstatně
levněji. Ekonomický zřetel však nebyl
zdaleka nejdůležitějším hlediskem při
rozhodování o povolávání Milosrdných
sester k ošetřovatelské péči mimo jejich „domovské“ nemocnice. Zásadní
roli při jejich výběru hrála vysoká míra
profesionality. Především opavská řádová nemocnice byla proslulá kvalitními kurzy, v nichž si sestry osvojovaly
nejpokročilejší ošetřovatelské metody.
Opouštěly je s dostatečnou průpravou
pro činnost sálových instrumentářek,
zvládaly poskytování první pomoci
i běžné postupy při výskytu infekčních
chorob a otrav.6
Poslední měsíce okupace byly pro
Milosrdné sestry náročným obdobím.
Část z nich se dostala s vojenskými
lazarety ustupujícími před frontou do
Bavorska. Některé přesun zdravotně
nezvládly a vrátily se do Opavy. Jiné se
zpět do opavského nebo bruntálského
mateřského kláštera dostaly s velkými
obtížemi teprve po několika měsících,
kdy byly uvolněny z americké internace. Dalších devět sester skončilo
s transportem těžce raněných vojáků
až v Sasku. Odtud po internaci v táboře Sagan a kratším pobytu v řádovém
klášteře v Hofu an der Saale, kde se
zotavily z útrap pěší cesty, dorazily do
Pasova. Pasovská Charita je vyslala ke
službě do přeplněného uprchlického
tábora v Somme, kde panovaly zcela
nevyhovující podmínky.7

Léta 1945 až 1948
Navzdory očekávání, že teď se vše
obrátí k lepšímu, přineslo období
po osvobození Československa Milosrdným sestrám nová, ještě horší
nebez pečí, oh rož ující sa mot nou
existenci jejich komunity. Již v úvodu
textu bylo zmíněno, že sestry patřily
do širšího společenství Řádu bratří
a sester německého Domu Panny Marie v Jeruzalémě.8 Laické veřejnosti je
z tohoto společenství nejvíce známá
jeho do středověku sahající mužská
větev, tzv. Němečtí rytíři. Do 20. století Řád vstoupil jako mezinárodně
větvená církevní instituce se čtyřmi
provinciemi: italskou, rakouskou
(bývá uváděna též jako provincie
Jižní Tyroly), slovinskou a československou. Československá provincie
byla ze všech majetkově i početně
nejsilnější (i přes ztráty na životech
za války; např. řádový kněz P. Heribert Kluger, středoškolský učitel
náboženství a správce nemocnice
v Bruntále, zahynul v roce 1945 ve
věku 64 let v koncentračním táboře
Dachau).9 Opat velmistr, představený československé řádové provincie
Rober t Schä lzky byl v ystěhová n
z rezidence na zámku v Bruntálu
a internován po celou dobu okupace
v jedné z bývalých řádových hájoven.
Nic z toho však Řád neochránilo před
tím, aby na obě jeho větve, mužskou
i ženskou, bylo po válce pohlíženo
jako na germanizátory.

Silná a vzhledem k poměrům za německé okupace zčásti i pochopitelná
poválečná animozita vůči všemu asociovanému s rozšiřováním němectví
(vnímání Řádu středověkou optikou
podrobitele pruských Slovanů) by
nemělo zastřít fakt, že šlo především
o řádové majetky. V prvorepublikovém
Československu provozovaly obě
větve Řádu nemocnice, lázně Karlova Studánka, starobince a více než
desítku škol různého typu. Mimoto
Řád vlastnil rozsáhlý produktivní
majetek, z jehož výnosů financoval
rozvoj svých humanitárních aktivit.
Šlo o četné zemědělsky využívané
pozemky, lesy o výměře kolem 17 tisíc hektarů především v okolí Pradědu v Jeseníkách i výrobní podniky.
Okresní správní komise v Bruntále
popisovala předválečný stav řádového
majetku takto: Velkostatky v Bruntále
a Starém Městě měly rozsah asi 400 ha.
Z průmyslu vlastnil Řád velký pivovar
a lihovar v Bruntále, čedičové lomy ve
Frýdlantě, spojené s výrobou cemento
vých a lehkých desek na stavby, dřevař
ský průmysl v Ludvíkově s velkou výro
bou sudů a saní apod., pily v Ludvíkově,
Bruntále a Dolní Loučce. Z domovního
majetku vlastnil Řád v Bruntále zámek
a více domů, v Opavě více činžovních
domů […]. Z bývalého velkého komplexu
bouzovského zůstal Řádu dnes již jen
zámek.10 Inventární hodnotu majetku
odhadovala Okresní správní komise
na 200 milionů korun v předválečné
československé měně.11 Řádový maje-

6	Podrobněji k působení řádových sester na Opavsku viz SUCHÁNKOVÁ, Lucie: Vývoj ošetřovatelské péče v Opavě od poloviny 19. století do
roku 1914 (bakalářská práce). Masarykova univerzita, Brno 2010. Viz http://is.muni.cz/th/215773/ff_b/Vyvoj_osetrovatelske_pece_v_
Opave_od_poloviny_19._stoleti_do_roku_1914.pdf (citováno k 24. 10. 2013).
7	
A BS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 16, Zpráva o vizitaci za pět let, od 1. 1. 1940 do 31. 12. 1945, opis. Sepsáno v Opavě
koncem prosince 1949 představenou A. A. Witkovou a určeno pro velmistra R. Schälzkyho.
8	Statuta Řádu prošla mnoha úpravami, tento název odpovídá reformě provedené za velmistra Maxmiliána Josefa ve 40. letech 19. století. Viz http://www.nemeckyrad.cz/ (citováno k 24. 10. 2013).
9	Ze sester byla z eugenických důvodů za války zavražděna Irmagardis Šmucková pocházející ze Slezska, učitelka ručních prací na odpočinku. V prosinci 1940 byla jako pacientka ústavu pro nervově nemocné transportována do koncentračního tábora v Dachau, kde ji
ve věku 56 let zplynovali. Nejvíce utrpěla slovinská provincie, z celkového počtu 24 bratří jich bylo za války 10 umučeno, včetně provinciála řádového domu v Lublani. Informace o válečných ztrátách na životech a historii Řádu viz http://www.nemeckyrad.cz/index.php/
mucednici-a-pronasledovani (citováno k 24. 10. 2013).
10	
A BS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 15, věci doličné, J. Stuchlík, Dopis Okresní správní komise v Bruntále ze dne
24. 12. 1945 Zemskému národnímu výboru ve věci šetření majetkových poměrů Řádu německých rytířů, s. 1.
11	Tamtéž.
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tek byl za okupace konfiskován, resp.
na něj byla uvalena nucená správa.
Noví správci s majetkem rozhodně
nezacházeli jako s nezcizitelným celkem, některé nemovitosti rozprodali,
jiné si rozdělili nacističtí pohlaváři
(Karlovu Studánku využívala celá
skupina v čele s Konrádem Henleinem,
hrad Bouzov si přivlastnil Heinrich
Himmler). Výchozí situace pro poválečnou restituci majetku byla tedy
ještě složitější, protože jeho správa
byla značně roztříštěná.
Řád se záhy po osvobození začal
domáhat na Československé republice
svých majetkových práv. To se ovšem
pro řadu politiků vládních stran neslučovalo s koncepcí počeštění pohraničních prostor. Část řádových
příslušníků a představených tvořili,
jak lze očekávat v převážně jazykově
německém pohraničí, lidé německého původu. Na druhou stranu v Řádu
působila i řada osob původu českého.
Byli mezi nimi i vlastenci s protinacistickou odbojářskou minulostí,
jako např. inženýr a doktor teologie
P. Stanislaus Dostál. Tento řádový
bratr původem z Přeslavic na Moravě byl ve 30. letech minulého století
vyslán k posílení slovinské provincie.
Válka ho tedy zastihla mezi jižními
Slovany. Podporoval tamní partyzány,
což soudruzi později vyhodnotili jako
zvláště nebezpečné. Příliš poškozoval
obraz Řádu coby instituce nacistům
přisluhující a reakční. Tyto a další
„vroubky“ (na rodnou Moravu byl
povolán v souladu s velmistrovým
plánem posílit odsuny prořídlé řádové
kněžstvo československé provincie na
úkor provincie slovinské, která byla
při rychlém nastolení komunistické
moci v zemi zjevně ztracena) ho zřejmě stály život. Jeho smrt nebyla dosud
plně objasněna – v roce 1949 jej nalezli
mrtvého, pravděpodobně zavražděného, na poli u Dolní Loučky, kde působil
jako farář.12
Postupný odsun německých sester
a bratří Řád personálně velice oslabil.

Dopis oznamující olomouckému arcibiskupovi znovuzvolení Anežky Antonie Witkové provinční
představenou Milosrdných sester
Foto: ABS
Těsně poválečný odhad početního stavu byl třiceti kněží a přibližně tří stovek sester (údaje z roku 1945).13 Devět
sester zůstalo ve spojenecké okupační
zóně Německa na Pasovsku, kde se při
charitativní práci v uprchlických tábo-

rech osvědčily tak dobře, že americká
vojenská správa požadovala vyslání
dalších řeholnic z Československa,
které se do Bavorska přesunuly ve
dvou skupinkách po 19 a 26 sestrách
na podzim roku 1945. V roce 1946 již

12	Viz http://www.nemeckyrad.cz/index.php/mucednici-a-pronasledovani (citováno k 24. 10. 2013).
13	
ABS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 16, Zpráva o vizitaci za pět let, od 1. 1. 1940 do 31. 12. 1945, opis.
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nebyl sestrám české národnosti dobrovolný odchod do Německa povolen,
naopak sestry německé národnosti
musely odejít v rámci všeobecného
odsunu a absolvovat i pobyt v soustřeďovacích táborech. Z Nového Jičína
tak bylo ve dvou etapách v dubnu
a v červnu 1946 odsunuto 21 sester,
z Opavy v dubnu téhož roku 37 sester (ty měly výhodu přímého odsunu
ze svého působiště, nemusely projít
soustřeďovacím táborem), ze Svitav
21, z Bruntálu v průběhu září a října
1946 postupně téměř 50. V důsledku
odsunů tak zanikly řádové filiálky při
nemocnicích ve Dvorcích, v Novém Jičíně a v Uničově. Početní stav sester
se snížil na méně než polovinu a byl
dále oslabován jednotlivými odchody
ještě roku 1947.14
Situace mužské větve Řádu byla podobná, musíme však vzít v úvahu mnohem menší počet bratří a výše zmiňované přesuny ze slovinské provincie.
Horší však bylo, že Řád byl prakticky
zbaven domácího vedení. Velmistr
Schälzky se po zajištění a vyslýchání v Opavě v roce 1946 přesunul do
Vídně. Odtud mohl vést zbytky bratří
i sester a vyvíjet úsilí o znovuzískání majetku neboli základny pro plné
obnovení předválečné ošetřovatelské,
vzdělávací a charitativní činnosti jen
s velkými obtížemi. Podstatná část
výkonu administrativních a dalších
úkonů souvisejících s bojem o restituci
majetku připadla P. Jindřichu Stuchlíkovi. Tento řádový kaplan z Kyjova
jako člen ostravské expozitury Slezského zemského národního výboru
a vedoucí jeho církevního referátu
(od podzimu roku 1945) a jako osoba
pověřená velmistrem i olomouckou
konzistoří správou řádového majetku
hrál podstatnou roli při kuloárních

jednáních o podpoře majetkových
nároků Řádu s brněnským arcibiskupstvím a s ministry lidové strany
ve Fierlingerově poválečné vládě.15
Ministr zemědělství, komunista
Julius Ďuriš, naléhal na vládu, aby
prozatímní stav, kdy řádový majetek
zůstával na základě prezidentského
dekretu v národní správě, vyřešila
vzhledem ke „zrádcovskému charakteru Řádu“ definitivní konfiskace.
Soudní spor proti konfiskačním výměrům Slezského zemského národního výboru se táhl do února 1948,
kdy byl uzavřen ve prospěch Řádu.
To se již nastolovaly politické poměry
pohrdající právními akty předúnorové
republiky. P. Stuchlík byl své pozice
ve výše uvedeném orgánu zbaven.16

Aktivity Státní bezpečnosti
proti Milosrdným sestrám
S výše uvedenými majetkovými spory
souvisejí i potíže, do kterých se dostala Anežka Witková a její spolusestry
po roce 1948. Bezpečnostní orgány ji
vnímaly jako viditelný terč od okamžiku, kdy byla zvolena představenou
opavské provincie Milosrdných sester
(dle protokolu o volbě k tomu došlo
na kapitule sester v bruntálském
klášteře dne 19. listopadu 1945). 17
Útok na představenou a její nejbližší spolupracovnice včetně kaplana
Jindřicha Stuchlíka, který měl, jak
již víme, u režimu otevřený účet za
příliš aktivní účast v majetkových
sporech Řádu, byl veden pod průhlednou záminkou majetkové kriminality.
Řeholnice se údajně snažily „zašantročit“ zlatou či pozlacenou monstranci
z inventáře kaple opavského kláštera
Milosrdných sester, tedy monstranci
vlastně jim jen propůjčenou do užívání

a výhledově patřící státu. Na odbor
politického zpravodajství ministerstva
vnitra putovala s datem 19. února 1947
zpráva o činu, spolupachatelkách,
resp. sestrách, které údajně o činu
věděly a neoznámily jej. Šlo o sestry
Marii Konstancii Gilíkovou a Andělu
Böhmovou, která měla být vlastní pachatelkou. Ovšem spoluzodpovědnost
měli nést i jejich nadřízení: provinční
představená Anežka Antonie Witková,
správcová opavského kláštera Ludmila Moravcová a kaplan Stuchlík.18
Pracovníci Úřadu národní bezpečnosti (ÚNB) v Opavě byli toho
názoru, že mají proti Řádu dostatek
důkazů. Již o rok dříve, dne 8. ledna
1946, provedli v budově opavského
kláštera domovní prohlídku, při níž
měly být zajištěny dopisy připravené
k doručení do Rakouska a Bavorska
prostřednictvím sester, které odcházely buď jako dobrovolnice, nebo
nuceně v rámci odsunu. V dopisech
určených již dříve odsunutým osobám
německé národnosti zprostředkovávaly řeholnice zprávy o osudech jejich
rodinných příslušníků, kteří zůstali
v Československu. Zároveň byly zabaveny bedny s ošacením, cennostmi,
léky a chirurgickými nástroji, údajně
též patřící vysídleným Němcům. Stalo
se to bez ohledu na prohlášení sester,
že jejich obsah patří Řádu. Pravděpodobně šlo skutečně o řádový majetek,
kterým sestry chtěly podpořit činnost
vysídlených spolusester a velmistra
při budování nové řádové provincie
s centrem v Pasově. Představenou
Witkovou, velmistra, který byl tehdy
ještě v Opavě, a několik dalších sester drželi v době mezi 8. a 19. ledna
1946 v zajišťovací vazbě. Propuštěni
byli na popud ministerstva vnitra. 19
Z operativních materiálů vyplývá, že

14	Tamtéž, Zpráva o vysídlení (Milosrdných sester ze všech klášterních domů na Severní Moravě – pozn. aut.) za roky 1945–1946, opis.
15	Informace o činnosti P. Jindřicha Stuchlíka čerpány z ABS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 10, osobní svazek Jindřich
Stuchlík č. 1273.
16	Viz http://www.nemeckyrad.cz/index.php/majetkopravni-naroky-v-cr (citováno k 24. 10. 2013).
17	
A BS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 16, Protokol sepsaný při kapitule Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské
v klášteře bruntálském dne 19. 11. 1945.
18	Tamtéž, operativní vyšetřovací podsvazek 21, Zpráva Oblastní úřadovny SNB v Opavě pro Ministerstvo vnitra, odbor VII ve věci Řád
německých rytířů – závady, dne 19. 2. 1947.
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bezpečnostní orgány měly v té době
poměrně dobrý přehled o tom, co se
v opavské komunitě Milosrdných sester děje. Podařilo se jim totiž získat informátorku, jistou Marii Terlandovou,
sestru slovenského původu, kterou
přesvědčili ke spolupráci. Později byla
prozrazena, když na ni upozornil jeden
z důstojníků opavského ÚNB svého
známého kněze (jeho totožnost dnes
již nelze zjistit). V roce 1949 z Opavy
odešla na Slovensko a pracovala pak
v nemocnici v Bratislavě. Krajská
správa Státní bezpečnosti v Ostravě
z neúspěchu akce vinila bývalého
ředitele ÚNB v Opavě Blahenského,
který byl kvůli tomu vyšetřován.20
Tento případ byl znovu použit a ještě rozšířen o další, mnohem závažnější
obvinění o necelé čtyři roky později,
kdy se komunisté už cítili dost silní,
aby provedli frontální útok na řádová
společenství. Poté, co v noci na 2. dubna 1951 vtrhla StB za asistence SNB
do opavského kláštera Milosrdných
sester, musela sestra Anežka Witková
procházet s nezvanými návštěvníky
všemi prostorami kláštera jako svědek
při domovní prohlídce. Ve sklepení
byla při této prohlídce „náhodou“
nalezena vysílačka. Sestru Anežku
s vysílačkou vyfotografovali a ve vazbě
v Ostravě ji donutili k přiznání, že s ní
podávala zprávy vysídleným německým sestrám. Ještě horší provokaci
byla před odvlečením z kláštera vystavena v klášterní zahradě. Zde jí předvedli „právě vykopané“ zbraně, kterými sestry údajně střílely v roce 1939
při demobilizaci na československé
vojáky.21 Ke zlomení sestry Witkové
používali vyšetřovatelé metodu „cukru
a biče“. Denní i noční výslechy střídaly
kázeňské tresty v mrazivé temnici.

Bohoslužebné předměty a cennosti zabavené při domovní prohlídce v klášteře v Opavě. Snímek
vznikl jako důkazní materiál pro soudní proces.
Foto: ABS
Pak ji přemístili do lepších podmínek,
kde ji zpracovávali psychologicky, aby
podepsala protokol s výše uvedenými
přiznáními. Za to jí slibovali návrat do
Opavy, kde mělo řeholní společenství
údajně opět fungovat. Ve skutečnosti
byly sestry rozprášeny. Některé z nich
stejně jako jejich představenou vyšetřovali v Ostravě a později po celé léto
1951 v pražské pankrácké věznici,
odkud byly eskortovány k soudnímu
přelíčení do Opavy. 22 Zbytek sester,
příliš mladých nebo naopak přestárlých, internovali v Hradci u Opavy.
Zvláště tvrdými výslechy trpěla sestra Anna Remigia Axmanová. Jako
tajemnici, rádkyni sester a důvěrnici
představené Witkové si ji Bezpečnost
vybrala jako vhodný objekt, aby získala svědectví přímo „z nitra kláštera“

(informátorku Terlandovou, jak víme,
již použít nešlo) několik měsíců před
dubnovou akcí proti opavskému klášteru. Využila k jejímu zatčení skutečnost, že ji na žádost její rodiny sestra
představená uvolnila k domácí péči
o příbuznou po těžké operaci žaludku.
Sestra Remigia vyrazila v doprovodu
své neteře na cestu vlakem. Při přestupu na nádraží v Ostravě-Svinově
byly obě ženy zatčeny a dopraveny
do vyšetřovací vazby v ostravské
věznici. Manžel neteře nechal svou
ženu policejně hledat. Propustili ji,
teprve když ji vyšetřovatelé náležitě
vystrašili a byli si jistí, že zákaz informovat Milosrdné sestry o osudu své
tety bude brát vážně. Mezitím sestru Remigii zpracovávali v povolnou
svědkyni proti představené Witkové,

19	
A BS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 23, Zpráva Úřadu národní bezpečnosti v Opavě ze dne 25. 1. 1946 adresovaná odboru politického zpravodajství ministerstva vnitra.
20	Tamtéž, operativní vyšetřovací sv. 21, zpráva Krajského velitelství StB Ostrava zaslaná na ministerstvo národní bezpečnosti – velitelství
StB ve věci Řádu německých rytířů dne 23. 3. 1951.
21	K této události mělo dojít v řádovém domě v Bruntále, sestry a někteří další svědci tvrdili, že se střílelo z jiné budovy obsazené v té době
mladíky z Hitlerjugend. ABS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, osobní svazek Anny Axmanové, motáky, které jí zabavili ve
vazbě a ve kterých se neobratně pokoušela informovat sestry o průběhu svého vyšetřování.
22	Tamtéž, skupinový vyšetřovací spis, žádost adresovaná velitelství oddílu Sboru vězeňské stráže (SVS) v Praze na Pankráci o provedení eskorty obviněných ve věci Jindřich Stuchlík, Anežka Witková a spol. k hlavnímu líčení Státního soudu v Opavě, ze dne 20. 2. 1952.
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Vazební fotografie Anny Remigie Axmanové
velmistrovi a dalším sestrám. Výslechy byly tak tvrdé, že se po čtyřech
měsících ocitla v natolik vážném
psychickém stavu, že ji eskortovali
do ústavu pro nervově choré v Kroměříži. Tam pobývala od 21. června do
18. července 1951, kdy se opět s eskortou vrátila do ostravské vyšetřovací
vazby. Ve zprávě o provedení eskorty
se uvádí, že při odjezdu z ústavu plaka
la, že musí toto příjemné místo opustit.23
Proces s Milosrdnými sestrami
Anežkou Antonií Witkovou, Marií
Helenou Knajblovou, Ludmilou Klotildou Moravcovou, Anastázií Giselou Vaňkovou, Margaretou Reinerou
Podmanickou, Marií Koletou Beňovou,
Annou Remigií Axmanovou, Marií Inocencií Dittmerovou, Hedvikou Virgilií
Moravcovou a kaplanem Jindřichem
Stuchlíkem probíhal ve dnech 25. až
26. února 1952 v Opavě za přítomnosti pečlivě vybrané veřejnosti. Aby je
co nejvíce zdiskreditovali a potupili,
byli k soudu pozváni jejich příbuzní
a dělníci z továren v opavském, hlučínském a těšínském okresu. Po oba
dva dny přihlíželo jednání soudu asi

Foto: ABS
400 osob. Anežka Witková byla obviněna z velezrady a vyzvědačství.
Společně s Marií Knajblovou a Jindřichem Stuchlíkem měla udržovat
nedovolené spojení s odsunovanými
německými příslušnicemi kongregace
a s velmistrem Řádu, ukrývat řádový
majetek a tak se připravovat na život
v ilegalitě, měla převzít vedení společenství sester v nepřítomnosti velmistra, spolčit se s vysokou církevní
hierarchií při machinacích s řádovým
majetkem, měla rovněž napomáhat
„zrádným osobám“ k útěku za hranice. Většina ostatních sester byla
obviněna ze spoluúčasti na těchto
činech nebo z toho, že o nich věděly
a neohlásily je. Nejvyššími tresty postihl Státní soud Anežku Witkovou
(15 let) a Jindřicha Stuchlíka (12 let).24
Ostatní sestry byly odsouzeny k trestům v rozmezí od 10 let do 1 roku.
Sestra Anna Remigia Axmanová byla
odsouzena k 5 letům vězení. Přímou
odpovědnost za přísné tresty nesli
předsedající soudce JUDr. Vladimír
Podčepický, JUDr. Josef Parkan a prokurátor JUDr. Karel Čížek. 25

Anežka Witková strávila ve vězení
více než osm let. V roce 1960 byla za
dobré chování propuštěna. Znovu
se zařadila do společenství sester
nejprve v Jiřetíně pod Jedlovou a pak
v Chrastavě u Liberce, kde 9. dubna
1976 zemřela. Při zamyšlení nad jejím
životem a osudy vyvstává tato otázka:
předlistopadový režim se pyšnil tím,
že osvobodil ženu od tradiční role hospodyňky a poskytl jí plnou seber ea
lizaci. Sestra Witková však dosáhla
naplnění v Řádu, který jí umožnil činnost v souladu s její na tehdejší dobu
vynikající kvalifikací. Volba provinční
představenou jí poskytla šanci využít
svých schopností a zkušeností při vedení řeholnic v době zásadního ohrožení celého řádového společenství.
Jakou seberealizaci jí zajistil režim
směřující k „zářným zítřkům“? Utrpení ve věznici nebo těžkou manuální
práci. Její vzdělání, praxe a zkušenosti přišly vniveč, byly prohlášeny za
nepotřebné, ba dokonce nebezpečné
pacientům a školní mládeži. Společně
s ostatními sestrami svěřenými jejímu
vedení se stala obětí mocenské hry
a zápasu o řádový majetek. Obstály
v něm se ctí.
Naplnila se tak slova českobudějovického biskupa Josefa Hloucha,
která pronesl v poselství řeholnicím
v adventním čase roku 1947: Sestřičky,
až se vrátíme v sladkou náruč Boží a až
se bude jmenovat doba, ve které jsme žili,
až se zmíní řehole, do které jste vstoupily,
dům, ve kterém jste působily, přeji vám,
aby andělé mohli na vás ukázat a volat:
Ejhle, hrdinky! Ejhle ty, které splnily Boží
ideál, které jsou tak dokonalé, jak si je
přál jejich Stvořitel!26

23	
ABS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, osobní vyšetřovací spis Anna Axmanová, Zpráva o provedení eskorty ze dne 18. 7. 1951.
24	Jindřich Stuchlík (1913–1997) se jako jediný z bratří, kteří zažili kampaň proti Řádu v 50. letech minulého století, dočkal doby plného
obnovení náboženské svobody po roce 1989.
25	
ABS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 12, Protokol o hlavním líčení v trestní věci proti obviněné Anežce Witkové a spol.,
spisová značka 4 Ts I 9/52, opis. Tamtéž, Rozsudek. V těchto archivních dokumentech se vysílačka ani zbraně údajně ukryté v zahradě
opavského kláštera neobjevují. Šlo o provokaci a zastrašovací metodu použitou proti sestře představené A. Witkové. V tomto smyslu
na uvedené skutečnosti vzpomínala i sestra Hedvika Virgilia Moravcová v roce 1991. Její vzpomínky viz kapitola Informace o životě
sester Německého řádu v 50. letech v Československu in VLČEK, Vojtěch: Ženské řehole za komunismu 1948–1989, s. 397–398.
26	
ABS, f. OV-V, vyšetřovací spis a. č. V-704 Ostrava, sv. 19, doličné věci, opis Adventního poselství Josefa Hloucha, biskupa českobudějovické
ho, určeno ke čtení na první neděli adventní r. 1947, s. 3.
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