třetí odboj

„Buržoazní pisálek“
Metoděj Cyril Metelka
Podzemní noviny Svobodný národ vydávané pod hlavičkou třetího odboje

M a rt in Jindra

Od konce dubna 1948 začala Oblastní úřadovna Státní bezpečnosti v Praze zachytávat první ilegální letáky nesoucí název Svobodný národ. Jako jejich vydavatel
byl v záhlaví uváděn „Třetí odboj“. Skutečným autorem byl však bývalý tajemník
agrárního politika Bohumíra Bradáče, v únorových dnech roku 1948 „vyakčněný“
redaktor Zemědělských družstevních novin a v neposlední řadě věřící křesťan
Metoděj Cyril Metelka.
V prvních měsících po únorovém
převratu se začalo na celém území
Československa objevovat množ
ství protikomunistických tiskovin.1
Poté, co komunisté převzali moc,
postupně zcela ovládli kontrolu nad
sdělovacími prostředky, které měly
beze zbytku podporovat politiku
Komunistické strany Českosloven
ska (KSČ). Cenzura zachy távala
a nepropouštěla „nevhodné“ domácí
a zahraniční informace. Zastavena
byla většina titulů nekomunistických
stran s výjimkou ústředních deníků
a tisku pro funkcionáře. Obdobná
restriktivní opatření zasáhla rov
něž řadu společenských organizací
a církve, zpočátku zejména církev
římskokatolickou. Ilegálně rozšiřo
vané časopisy a letáky měly tudíž
značný význam a staly se protiváhou
k úmyslně zamlčovaným a zkreslo

vaným informacím, které občanům
předkládala komunistická moc. Záro
veň sloužily jako jakési pojítko mezi
svobodně smýšlející částí společnosti,
jež se nehodlala smířit s mocenským
diktátem nedemokratického režimu
a postavila se mu na odpor.

Kořeny sahající až
k „Vítěznému únoru“
Metoděj Cyril Metelka se narodil dne
22. ledna 1906 v Tříči nedaleko Vy
sokého nad Jizerou jako syn rolníka
Josefa Metelky a Anežky Metelkové,
rozené Kobrové.2 Rodinné prostředí
ho formovalo k přímosti, zásadovos
ti a poctivosti, kteréžto vlastnosti
se u něj projevovaly po celý život.
Obecnou školu navštěvoval v Tříči,
měšťanku ve Vysokém nad Jizerou
a v Semilech. Poté odešel na Vyšší

hospodářskou školu v Roudnici nad
Labem, kde v roce 1925 maturoval.
Další dva roky pokračoval ve studiu
na Vysoké škole zemědělského a les
ního inženýrství v Praze, kterou však
musel po tragické smrti svého mladší
ho bratra a pro nedostatek finančních
prostředků opustit.3 Přestoupil tedy
na Vyšší zemědělskou školu družstev
ní v Praze a zároveň s povděkem přijal
nabízené tajemnické místo u poslance
Bohumíra Bradáče4, jenž Metelku znal
z jeho organizační práce v dorostenec
kém agrárnickém hnutí. Přitom exter
ně vedl týdeník Hlas našeho venkova
v Jičíně, kde se stal v červenci 1928
vedoucím redaktorem. Po dvou letech
nastoupil jako úředník do Ústřední
jednoty hospodářských družstev
(1930–1934). Přitom připravil a záhy
nato začal spolu s bývalým národně
socialistickým senátorem Čeňkem

1	Jedněmi z mála prací zabývajících se tématem protikomunistických tiskovin v počátečních letech zakladatelského období komunistic
kého režimu jsou dvě edice dokumentů KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana (eds.): Letáky 1948, 1949. Dokumenty. ÚSD, Praha 1994.
2	Selský písmácký, houslařský a betlémářský rod Metelků pocházel ze Sklenařic. Z rázovitého a rozvětveného podkrkonošského rodu
nejvíce proslul učitel Věnceslav Metelka, jehož zápisky inspirovaly Karla Václava Raise k napsání Zapadlých vlastenců.
3	
ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis a. č. V-5239 MV, Výslechový protokol s M. C. Metelkou z 12. 5. 1948.
4	Bradáč Bohumír (1881–1935), agrární politik a statkář. Od roku 1911 poslanec rakouské říšské rady, od roku 1918 poslanec Národního
shromáždění. V letech 1929–1932 ministr zemědělství a v letech 1932–1935 ministr národní obrany. Dlouholetý člen výkonného výboru
agrární strany a od roku 1928 i jejího předsednictva. V červnu 1935 byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny.
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Manželé Metelkovi se synem Václavem a dědou Josefem počátkem 40. let
Odbor mládeže CČS(H) v Poděbradech s předsedou M. C. Metelkou (druhý zleva sedící), 20. léta
Foto: archiv autora, ÚAM CČSH

Lisým (1874–1937) a majitelem knih
tiskárny Grafia v Železném Brodě
Jaroslavem Jiránkem (1898–1976)
vydávat hraničářský týdeník Týden
horských okresů a krajinský časopis
Krkonošský obzor, které ve 30. letech
redigoval.5
Z důvodu rozpor ů s některými
předními činiteli agrární strany a na
protest proti linii ústředního stranic
kého tisku, zejména po přijetí redakč
ní skupiny kolem JUDr. Ferdinanda
Kahánka (1896–1940)6, v září 1934
z agrární strany vystoupil.7 V téže
době na žádost ministra Bohumíra
Bradáče nastoupil do redakce Ná
rodohospodářské propagace Česko
slovenska a v roce 19368 byl povolán
znovu do Ústřední jednoty hospodář
ských družstev v Praze. Současně
působil jako redaktor Zemědělských
družstevních listů, Družstevních novin
a Věstníku kampeliček a záložen, kte
ré Ústřední jednota hospodářských
družstev vydávala.9 V letech 1942 až
1946 zastával úřednické místo v re
vizním odboru Svazu zemědělských
družstev pro Čechy a Moravu, který
byl zřízen coby vrcholný svaz pro
zemědělská společenstva a spolky
na základě vládního nařízení z čer
vence 1942.10 V únoru 1946 se vrátil
do redakce obnovených Zemědělských
družstevních novin, kde setrval do
24. února 1948, kdy byl akčním výbo
rem 11 ze zaměstnání vyloučen, neboť
v době vyostřené vládní krize hlaso
val proti rezoluci sjezdu funkcionářů
Revolučního odborového hnutí (ROH)
a závodních rad.

5	
NA, f. Správa sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV) – neuspořádáno, vězeňský spis M. C. Metelky, Vstupní výslech z 29. 3. 1949.
6	Kahánek, působící do té doby v Poledním listu, a další čtyři redaktoři přišli do redakce agrárního Večera na žádost konzervativního
agrárního politika a novináře Josefa Vraného (1874–1937), který věřil, že se mu podaří zvýšit náklad a přilákat nové čtenáře. Proti to
muto záměru se postavila zejména mladší generace, které se nelíbilo, že Kahánek nevyrostl v řadách agrárního politického hnutí,
a nezamlouval se jim ani bulvární způsob jeho psaní. ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany.
ÚSTR – Vyšehrad, Praha 2011, s. 187.
7	V roce 1939 se stal řadovým členem Strany národní jednoty a posléze Národního souručenství.
8	V roce 1933 se M. C. Metelka oženil s Lidmilou, rozenou Vlčkovou. Manželství bylo v roce 1936 rozloučeno. V roce 1934 se manželům
narodila dcera Lidmila.
9	Dne 26. října 1940 uzavřel v Husově sboru v Praze-Vršovicích sňatek s Annou, rozenou Brokešovou. V manželství se narodil syn Václav
(1940) a dcera Milena (1946).
10	Od roku 1943 působil v samostatně zřízeném Svazu zemědělských družstev v Čechách, který sídlil v Praze.
11	Dne 15. března 1948 uváděl Alexej Čepička přes 17 tisíc ustavených akčních výborů. Více např. KAPLAN, Karel: Národní fronta
1948–1960. Academia, Praha 2012, s. 32–39.
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Metelka sice neproklouzl mezi pře
dem „zvolené“ delegáty celostátního
sjezdu závodních rad a skupin ROH,
kterých do Prahy 22. února 1948 na
konec přijelo 7914, ale své rozhodné
stanovisko vyjádřil během hodinové
manifestační stávky o dva dny pozdě
ji. Rezoluce, kterou sjezdu závodních
rad a skupin ROH předložil Antonín
Zápotocký a jež plně vyznívala ve
prospěch komunistického řešení
vládní krize, 12 začínala příznačně
slovy: Republikou táhne vlna rozechvění a neklidu. Zatímco pracující lid
v městech i na venkově se snažil všemi silami obnovovat výrobu, zvyšovat
produktivitu práce, zachraňovat úrodu
a odstraňovat hrozné důsledky válečné
katastrofy, zatímco jednotná odborová organizace se snažila všemi silami
zabránit konfliktům, hospodářským
bojům, stávkám a udržet sociální mír,
organizovaly se staré, vítěznou národní
revolucí potlačené agrárně kapitalistické síly k zákeřným spikleneckým
a rozvratnickým akcím. Jejich činnost
je umožňována podporou zahraniční reakce i blahovolnou pomocí pravicových
živlů v některých stranách, které spolupracovaly v staré agrárně kapitalistické
koalici první republiky a domnívají se,
že by bylo možno znovu obnovovat lidu
nepřátelskou politiku této vlastizrádné
koalice. Následky takového hazardního
pokusu byly by nedozírné. Uvrhly by stát
do zmatků a občanských bojů, přivodily
by znehodnocení měny a inflaci, hromadnou nezaměstnanost, ožebračily
by drobné střádaly, vyvolaly by nedůvěru u našich slovanských spojenců
a ohrozily by bezpečnost a mezinárodní postavení naší republiky.13 O je

jím přijetí hlasovali nejprve členové
Ústřední rady odborů. Tři stateční za
pískotu a výkřiků „hanba“ hlasovali
proti. Následně probíhalo hlasování
aklamací v plénu delegátů. S proko
munisticky laděnou rezolucí vyjádřila
souhlas drtivá většina přítomných.
Na Zápotockého otázku: Kdo je proti
rezoluci?, přidalo se ke třem odvážným
dalších sedm.
Na úterý 24. února 1948 byla na
12. hodinu naplánována generální
stávka, vyhlášená sjezdem závod
ních rad a skupin ROH. Manifestač
ní stávkové shromáždění proběhlo
rovněž mezi zaměstnanci Ústřední
rady družstev v Praze.14 Metoděj Cyril
Metelka v samém závěru manifestač
ní stávky hlasoval proti předem při
pravenému návrhu rezoluce,15 která
byla podle jeho vnímání demokracie
protiústavní a vyzývala k vyvolání
komunistického převratu a likvidaci
demokratické formy republiky. Hlasoval jsem i proti návrhu na zřizování
akčních výborů, pro něž v platné ústavě
ani v jiných zákonech jsem nenacházel
zdůvodnění.16 Následně byl vykázán
ze zaměstnání a 26. února 1948 mu
bylo písemně doručeno rozhodnutí
o rozvázání pracovního poměru.
S okamžitou platností byl rovněž
zbaven členství ve Svazu českých
novinářů, ačkoli u něj podle dosud
platného zákona nepominuly podmín
ky opravňující jej k výkonu novinář
ského povolání. Jeho pozdější četná
odvolání a stížnosti nebyly státními
orgány projednávány s tím, že roz
hodnutí akčního výboru je konečné.
Když měl Metelka po odsouzení
a umístění do plzeňské věznice na

Borech ve vstupním dotazníku sám
charakterizovat činnost, pro kterou
byl z politických důvodů uvězněn,
vyjádřil se – ostatně jako vždy – s pří
značnou rodovou „nekajícností“: Na
svůj čin pohlížím jako na jediný prostředek slušného zápasu za obnovení
občanských svobod, demokracie, svobody tisku a projevu.17 Stejná hodno
tová orientace stála i za jeho činností
v domácím odboji v době nacistické
okupace.

V odboji s časopisem V boj
Již na rozhraní let 1938 a 1939 organi
zoval Metoděj Cyril Metelka pomoc
nou akci pro uprchlíky ze zabraných
území v oblasti Podkrkonoší. Díky své
bohaté společenské angažovanosti –
působil jako jednatel V II. sbor u
Národní jednoty severočeské, člen
vzdělavatelského sboru Sokolské
župy Krkonošské, jednatel Spolku
rodáků a přátel kraje Zapadlých vlas
tenců (pro Vysoké nad Jizerou a okolí)
a Svazu spolku rodáků a přátel z Pod
krkonoší – patřil ve svém rodném
kraji k populárním osobnostem, 18
které požívaly mezi obyvatelstvem
značné důvěry a vážnosti.19 Prostřed
nictvím zmiňovaných organizací
zajišťoval ubytování a stravování
pro děti z rodin českých uprchlíků,
které studovaly v Praze. Angažoval se
v koupi sanitního vozu pro nemocnici
ve Vysokém nad Jizerou, kterým byli
převáženi příslušníci českých rodin
z tzv. Sudet k nemocničnímu ošetření
do českých nemocnic.
Po nacistické okupaci českých zemí
hmotně podporoval rodiny krajanů

12	Více např. VEBER, Václav: Osudové únorové dny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, s. 265–269.
13	
C elostátní sjezd závodních rad a skupin ROH. Uspořádal František Jungman. Ústřední propagační komise URO nákladem Práce,
Praha 1948, s. 52.
14	Zákon o zřízení Ústřední rady družstev byl přijat až v červenci 1948, ale jeho přípravy probíhaly již od roku 1945.
15	Podle statistik se z celkového počtu 191 398 účastníků stávky v Praze zdrželo hlasování nebo jich bylo proti rezoluci 8203. VEBER,
Václav: Osudové únorové dny, s. 313.
16	
NA, f. Státní prokuratura Praha – neuspořádáno, spisová značka (dále jen sp. zn.) Pst I 111/48, Žádost M. C. Metelky adresovaná
Státní prokuratuře v Praze z 23. 11. 1948.
17	Tamtéž, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis M. C. Metelky, Vstupní výslech z 29. 3. 1949.
18	Konal například pravidelné vlastivědné přednášky a besedy, které byly hojně navštěvovány.
19	
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (dále jen VÚA – VHA), f. 255, žádost M. C. Metelky o osvědčení podle zákona
č. 255/46 Sb., Svědecké prohlášení ředitele školy v. v. Karla Čurdy (nedatováno).
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vězněných z politických důvodů. 20
Koncem března 1939 kolportoval
přes své přátele na Semilsku a v okolí
Vysokého nad Jizerou projev prezi
denta Edvarda Beneše, který pronesl
po nacistické okupaci českých zemí
k americké veřejnosti.21 Záhy skrze
síť svých důvěrných přátel začal do
oblasti Podkrkonoší distribuovat
nebo sám přivážel odbojářský časo
pis V boj.22
V polovině března 1939 byla na
Královských Vinohradech v Budeč
ské ulici č. 14 v bytě Josefa Škaldy
(1894–1942), francouzského legionáře,
vojáka cizinecké legie, příslušníka
čs. policie23 a člena Svazu čs. záložní
ků v Praze, založena odbojová organi
zace Družstvo v prvním sledu, která
se soustředila na vydávání časopisu
V boj. Prvním textem, který skupina
rozmnožila a kolportovala, byl právě
výše zmíněný prezidentský projev
z 19. března 1939. Tento rozmnožený
text se stal de facto prvním číslem
nejrozšířenějšího protektorátního
ilegálního časopisu V boj. V létě 1939
začal na rozmnožování a kolportáži
časopisu V boj spolupracovat i Meto
děj Cyril Metelka. S Josefem Škaldou

se znal z prostředí Církve českoslo
venské (husitské),24 k níž oba patři
li.25 V létě 1939 byl Metelka pozván
účetním pražské vinohradské nábo
ženské obce CČS(H) Josefem Tejch
manem a duchovním CČS(H) a učite
lem československého náboženství
v Praze XII dr. Oldřichem Hradilem na
schůzku s Josefem Škaldou do Husova
sboru v Praze na Vinohradech. Na
ní byl požádán, aby obstaral papír,
cyklostylové blány a barvy, což učinil,
a materiál uskladnil opět v Husově
sboru na Vinohradech, který jako vě
řící CČS(H) pravidelně navštěvoval.
Vzápětí se na stejném místě podílel
na zřízení rozmnožovacího středis
ka časopisu V boj, který získával od
Josefa Škaldy. Na různých psacích
strojích, jež si vypůjčoval, přepisoval
potřebné cyklostylové blány. K pře
kreslování titulních stran a příleži
tostných ilustrací v textu získal svého
krajana mjr. Pavla Pochopa, 26 který
po rozpuštění čs. armády nastoupil
jako vedoucí knihovny Ústřední
jednoty hospodářských družstev. 27
Do tohoto podniku bylo od podzimu
1939 přesouváno celé rozmnožovací
středisko z Husova sboru. Ve stejné

době se však Gestapu podařilo roz
bít jádro Škaldovy skupiny.28 Okruh
Metelkových a Pochopových spo
lupracovníků tedy načas vydával
a kolportoval protinacistické letáky,
které upozorňovaly na nebezpečné
konfidenty a kolaboranty.29 V činnosti
pokračoval až do září 1944.
Od poloviny září 1939 přicházeli za
Metodějem Cyrilem Metelkou jeho
známí, kterým hrozilo zatčení. Útočiš
tě poskytl přednímu odbojovému pra
covníkovi na Jilemnicku a Vysocku
pplk. Jindřichu Ulmanovi, odbornému
učiteli Vojtěchu Lavickému a bernímu
zaměstnanci Josefu Pozdníčkovi, kteří
unikli uvěznění při rozsáhlé preven
tivní zatýkací akci, zahájené 1. září
1939.30 Později suterénní místnost
Husova vinohradského sboru CČS(H)
sloužila rovněž jako jeden z mnoha
úkrytů redaktorovi Josefu Fouskovi
z Čáslavi: Bratr Tejchman (účetní ná
boženské obce – pozn. aut.) žádosti
vyhověl a zajistil mi za součinnosti duchovního dr. Oldřicha Hradila a bratra
Metelky možnost příležitostného, střídavého ubytování a úkrytu v odlehlé
místnosti za suterénní klubovnou vedle
kolumbária s okny v úrovni zahrady

20	Tamtéž, žádost M. C. Metelky o osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb., Svědecké prohlášení Vladimíra Václavíka z 22. 1. 1969.
21	Jednalo se o Protest a výzvu k Americe a k ostatnímu světu pronesenou 19. 3. 1939 na univerzitě v Chicagu.
22	Mezi jeho spolupracovníky patřili např. J. Vancl, starosta Jilemnice; M. Jiran, redaktor Sokolské župy Krkonošské v Semilech;
Fr. Havránek, ředitel školy a vzdělavatel Sokolské župy Krkonošské v Železném Brodě; J. Pochop, místonáčelník Sokolské župy
Krkonošské v Dolních Štěpanicích; J. Horák, ředitel školy v Martinicích u Jilemnice; J. Kořínek, ředitel školy v Libáni; nebo L. Liška,
ředitel školy v Kundraticích u Jilemnice.
23	Po restrikci státních zaměstnanců byl Josef Škalda penzionován. Gestapo ho zatklo 10. 11. 1939. V září 1941 byl Lidovým soudním dvorem
odsouzen k trestu smrti a 23. 1. 1942 popraven v Berlíně-Plötzensee. VÚA – VHA, f. Domácí odboj 1939–1945, k. 2, inv. č. 3, Vzpomínky
Olgy Škaldové z 14. 12. 1945.
24	Dále jen CČS(H). Pro zjednodušení užívám tento název, přestože od konce dubna 1940 až do května 1945 byla církev nucena bez potřeb
ného schválení sněmem používat označení „Církev českomoravská“. O změně názvu rozhodlo ministerstvo školství a národní osvěty
výnosem z 22. 4. 1940. K jeho oficiálnímu zrušení ministerstvo školství a osvěty na žádost Ústřední národní správy CČS z 2. 8. 1945
přistoupilo 19. 9. 1945. Charakteristika „husitská“ byla k názvu církve přičleněna z rozhodnutí VI. řádného sněmu v roce 1971.
25	
V ÚA – VHA, f. 255, žádost M. C. Metelky o osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb., Dopis M. C. Metelky adresovaný plk. Josefu Šimíčkovi
z 25. 3. 1981.
26	S Pochopem se Metelka znal od poloviny dvacátých let 20. století, kdy oba působili jako sociálně-političtí referenti Republikánského
dorostu československého venkova.
27	
VÚA – VHA, f. 255, žádost M. C. Metelky o osvědčení dle zákona č. 255/46 Sb., Životopis a popis odbojové činnosti M. C. Metelky z 28. 7. 1969.
28	
NA, f. Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor, sign. 2310, HOUSKOVÁ, Hana: Otec a dcera. Vojtěch Preissig a jeho dcera Irena
Bernášková, (rukopis), s. 249–252. Srov. POLAVSKÝ, Arnošt: V Boj. Ant. Dědourek, Třebechovice pod Orebem 1946, s. 42–45.
29	
V ÚA – VHA, f. 255, žádost M. C. Metelky o osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb., Svědecké prohlášení Ladislava Kahouna (nedatováno).
30	Plánovaná bezpečnostní akce nazývaná Albrecht der Erste (Albrecht I.) měla za cíl ochromit opoziční síly a zastrašit obyvatelstvo
protektorátu. Z valné části byly německými policejními složkami zatčeny významné osobnosti českého kulturního a politického živo
ta. Jmenovitě např. Petr Zenkl, Ferdinand Peroutka, Lev Sychrava či Emil Filla.
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opatřenými matovým sklem. Místnost
měla ústřední topení a bratr Tejchman
dbal, aby také v době, kdy se tu něco
dělalo nebo kdy jsem tu byl, byla vytápěná. Občas ji používali k úkrytu také
pplk. Ulman, učitel Lavický (původem
z Kutné Hory) a legionář Pozdníček, kteří také utekli a skrývali se v Praze nebo
střídavě i jinde před zatčením gestapem.
Poznali jsme se brzy po mém útěku do
Prahy, ale snažili jsme se o úkryt pokud
možno oddělený, i když jsme si v tomto
směru vzájemně občas pomáhali, a to
proto, abychom nikde nebyli nápadní.
Tito utečenci z Vysokého n. Jizerou se
postupně stále více zdržovali mimo Prahu a na rozhraní r. 1942/1943 ji opustili
trvale.31 Zmiňovaným osobám Metelka
pomáhal rovněž zajišťovat léky a pí
semné spojení s rodinami.
V červnu 1944 zatklo Gestapo pplk.
Jindřicha Ulmana ve Zlaté Olešnici.
Během několika dní byl zatčen také
okruh jeho ukrývatelů a podporova
telů z Vysokého nad Jizerou a okolí,
z nichž 10 osob bylo 24. června 1944
popraveno v Praze na Pankráci. 32
Jen díky statečnosti vyšetřovaných
a dodržování konspiračních pravidel
neskončil pod gilotinou také Metelka
a jeho pražští spolupracovníci.
Metelka, ač nevoják, patřil k aktiv
ním účastníkům Pražského povstá
ní v květnu 1945. V sobotu 5. května
1945 před 14. hodinou organizoval
nad strašnickým krematoriem mezi
v i noh radsk ý m h řbitovem a ně 
meckým evangelickým hřbitovem
stavbu jedné z prvních pražských
barikád. Její osazenstvo tvořili ze
jména obyvatelé vinohradského domu

Pochvalné uznání za účast v Pražském květnovém povstání M. C. Metelkovi udělil jeden z jeho
hrdinů plk. gšt. František Vejmelka
Foto: VÚA – VHA

č. p. 2382 z tehdejší ulice Pod Krema
toriem (dnes Irkutská)33 – kde bydleli
také Metelkovi – Jan Drobil, montér
nemocničních zařízení; Václav Prů
cha, stavební dělník; Miroslav Slezák,
pojišťovací úředník; a František Ží
dek, bývalý celní úředník. Vzápětí se
k nim připojili dva studenti, synové
zaměstnanců krematoria, Jaroslav

Koubek34 a František Suchý35. Později
se počet obránců barikády rozšířil
o další osoby.
Ke spodní, tj. východní zdi němec
kého evangelického hřbitova tehdy
přiléhala ohrada zasilatelství a stě
hovacího podniku Viktora Fanty,
který byl s celou rodinou v roce 1941
odvlečen do koncentračního tábora36

31	
V ÚA – VHA, f. 255, žádost M. C. Metelky o osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb., Svědecké prohlášení Josefa Fouska z 22. 8. 1969.
32	RAMEŠ, Karel: Žaluji. Pankrácká kalvarie, 2. část. Orbis, Praha 1946, s. 757–760.
33	Do domu se vcházelo z ulice Pod Krematoriem, takže M. C. Metelka uvádí výše zmiňovanou adresu. Oficiálně stál ale dům v Krátké
ulici.
34	Jaroslav byl synem vrátného Václava Koubka. Se svým kamarádem Františkem Suchým ml. a jeho otcem Františkem Suchým st. se
podílel na uskladnění a distribuci časopisu V boj. Vrátný Koubek a správce krematoria Suchý navíc ukrývali Metelkovy přátele, kteří
byli pronásledováni Gestapem a hrozilo jim zatčení. VÚA – VHA, f. 255, žádost M. C. Metelky o osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb.,
Čestná prohlášení Františka Suchého st. a Václava Koubka (nedatováno).
35	Ředitel strašnického krematoria František Suchý st. byl svědkem spalování těl vězňů popravených nacisty a později i komunisty. Přes
přísný zákaz společně se synem evidoval jména popravených protinacistických odbojářů a jejich popel ukládal na odlehlé místo hřbi
tova, aby mohl být později pietně uložen. Rodina Suchých byla perzekvována komunistickým režimem.
36	Z celé rodiny přežila válku pouze nejmladší dcera Hana.
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a jeho podnik během nacistické oku
pace spravoval arizátor Olsen z České
Lípy. Právě stěhovací vozy posloužily
povstalcům jako zátaras Schwerino
vy ulice (dnes Vinohradské), ve které
byl přechodně ponechán volný pro
stor pro průjezd tramvají. Ze soused
ní Kuchařovy kovárny barikádníci
získali několik krumpáčů, kterými
začali vykopávat dlažební kostky
a zpevňovat vznikající barikádu.
Po domluvě s průvodčími a řidičem
přijíždějící tramvaje byly odpojeny
vlečné vozy od předního motorové
ho, který byl odvezen do strašnic
ké vozovny. Průvodčí pak pomohli
barikádníkům vlečňáky vykolejit
a položit napříč přes koleje. Průjezd
Schwerinovou ulicí mezi hřbitovy byl
tak prakticky zatarasen.37
Téměř neozbrojení obránci bari
kády – měli pouze sekyrky a dlouhé
nože, takže si připadali jako Ha
bešané bojující místy s luky a šípy
proti italským tankům – se dokonce
odvážili v několika případech zabavit
zbraně projíždějících německých vo
jáků, které posílali na místní velitel
ství do strašnické sokolovny. Kolem
15. hodiny zakroužila nad barikádou
dvě německá letadla a zaútočila na
ni. Obránci se naštěstí stihli ukrýt ve
vrátnici krematoria. Útok jen lehce
narušil rohovou zeď vinohradské
ho hřbitova. Ve večerních hodinách
5. května 1945 se Metoděj Cyril Me
telka se zbylými barikádníky odebral
na pokyn ppor. Františka Žídka do

strašnické sokolovny, kde byl přidě
len k jeho 3. četě a poslán na bojový
úsek na Karlově. Zde setrval až do
konce povstání.38 Je bolestnou sku
tečností, že šest z oněch budovatelů
pražské barikády na Schwerinově
ulici mezi hřbitovy bylo po únoru
1948 odsouzeno celkem k 45 letům
těžkého žaláře – prý z důvodu úkladů
proti republice.39

KSČ neboli Konec samostatnosti
české
Po osvobození Metelka vstoupil do
Československé strany národně
socialistické, kde zastával funkci
důvěrníka 45. místní organizace.
Z tohoto titulu se také stal členem
Okresního výkonného výboru této
strany na Vinohradech. Tato skuteč
nost pro něj byla v únorových dnech
i v období, kdy se po tzv. vyakčnění
marně pokoušel najít si nové zaměst
nání, další přítěží. Akční výbory pro
váděly důsledné čistky mezi odpůrci
KSČ ve všech sférách veřejného života
a Metelka jako jeden z desetitisíců
funkcionářů a příslušníků nekomu
nistických stran uvízl v jejich síti. Byla
mu znemožněna i externí spoluprá
ce s tiskem, a rodina tak žila pouze
z úspor a podpory přátel.40 K zaopat
ření manželky a tří nezletilých dětí
však nemohl využít ani naspořené
prostředky z vázaných vkladů.
Přestože se nedopustil žádných
činů spáchaných z nízkých a nečest

ných pohnutek, byl ostrakizován také
z veškerých spolkových funkcí. Bizar
ní výjimka nastala v případě Spolku
rodáků a přátel Vysokého nad Jizerou
a okolí se sídlem v Praze. Jak vyplý
vá z výpovědi jeho předsedy Josefa
Skrbka, byl Metoděj Cyril Metelka po
únorovém komunistickém převratu
ponechán ve funkci jednatele, a do
konce zvolen do spolkového akčního
výboru. Žádnou očistu jsme po únorových událostech ve spolku neprováděli,
protože jsme mysleli, že nemáme k tomu
příčinu. Metelku jsme nepovažovali za
politicky nespolehlivého.41
Po měsíčním neúspěšném marty
riu s hledáním nového zaměstnání
se Metoděj Cyril Metelka rozhodl
zahájit odpor proti politice KSČ a na
přelomu března a dubna 1948 začal
vydávat letáky, které nazval Svobodný
národ.42 Do svého zatčení stačil vydat
pět čísel. Při prvním výslechu přiznal,
že každého čísla rozmnožil kolem
200–250 kusů a následně je sám kol
portoval.43 Letáky byly distribuovány
nejen na nejrůznější adresy a místa
v Čechách (Praha, Jičín, Vysoké nad
Jizerou), ale i na Moravu, zachyceny
byly dokonce i na Slovensku (Brati
slava).44 V záhlaví každého z nich byl
jako vydavatel uveden „Třetí odboj“
a jejich autor na adresáty apeloval,
aby je rozšířili mezi alespoň sto po
ctivých Čechů.45
Z dnešního pohledu stojí za zdů
raznění, že Metelka již tak krátce po
únoru 1948 používal termín „Třetí

37	
Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské (dále jen ÚAM CČSH), f. Odboj CČS(H) v době nacistické okupace, k. 3, strojopis
VĚTROVSKÝ, Václav: Od první pražské barikády k 9. květnu. (Pseudonym Václav Větrovský používal od roku 1930 M. C. Metelka –
pozn. aut.). Srov. JAKL, Tomáš: Barikády a bojiště Pražského povstání. Paseka, Praha – Litomyšl, 2014, s. 222.
38	
ÚAM CČSH, f. Odboj CČS(H) v době nacistické okupace, k. 3, strojopis VĚTROVSKÝ, Václav: Na první pražské barikádě, s. 1–3. Za účast
v protinacistickém odboji získal Metelka osvědčení účastníka národního boje za osvobození podle zákona č. 255 Sb. z 19. 12. 1946.
39	Tamtéž, s. 3.
40	Například krátce před Metelkovým zatčením rodině věnovali členové Spolku rodáků a přátel Vysokého nad Jizerou a okolí se sídlem
v Praze částku 2000 Kčs.
41	Funkce byl dočasně zbaven až po svém zatčení. ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-5239 MV, Výslechový protokol s Josefem Skrbkem
z 16. 6. 1948.
42	Přirozeně tak navázal na své působení v domácím protinacistickém odboji.
43	V roce 1964 údaj o počtu vytištěných letáků upřesnil na 500 kusů každého čísla, z nichž však pro špatnou kvalitu tisku rozesílal při
bližně 200–300 kusů. NA, f. Státní prokuratura Praha – neuspořádáno, sp. zn. Pst I 111/ 48, Výslechový protokol s M. C. Metelkou
z 20. 5. 1964. Výslech byl veden na základě Metelkovy stížnosti Generální prokuratuře v Praze.
44	Tamtéž, Obžaloba státního prokurátora dr. Františka Grospiče proti skupině Metelka a spol. z 18. 11. 1948.
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odboj“, což u letáků a ilegálních tis
kovin ze srovnatelného období nebylo
obvyklé.46 Není divu, že se příslušníci
StB snažili zjistit, zda Metelka nepa
tří k větší, centrálně organizované
odbojové skupině: Tuto akci jsem
vyvolal a prováděl sám z vlastního
podnětu a z vlastních finančních prostředků a bez spolupracovníků, které,
jak uvádím, jsem doufal po určité přípravě teprve získat. Pro tuto činnost jsem
nebyl nikým získán, s nikým jsem v její
souvislosti nepracoval a neměl jsem
vůbec vědomost o tom, že organizace
podobného druhu už pracují. Označení
„třetí odboj“ jsem vymyslel sám, a jak
již výše uvádím, doufal jsem, že získáním několika lidí se mi časem podaří
vytvořit odbojovou skupinu.47
Celá situace kolem uváděného vy
davatele se ještě více zamotala při
Metelkově zatčení. Při osobní prohlíd
ce byl u zadrženého nalezen 48 leták
s názvem Svobodné svědomí, u nějž
byl jako vydavatel uveden rovněž
III. odboj, jmenovitě skupina Patria.
Metelka do výslechového protokolu
zdůraznil, že nešlo o leták, který by
sám vyrobil, ale byl mu 10. května
1948, těšně před jeho zatčením, do
ručen poštou, takže si jej nestihl ani
podrobně pročíst. Striktně popřel, že
by s vydavatelem letáku spolupra
coval nebo se podílel na jeho vytvo
ření. V 60. letech při projednávání
své stížnosti podané ke Generální
prokuratuře v Praze se k uvedené
okolnosti vyjádřil znovu: Podotýkám,
že leták Svobodné svědomí – ilegální

Poslední číslo ilegálního Svobodného národa
vydal M. C. Metelka 8. května 1948
Foto: ABS

45	U 3. čísla Metelka požadavek snížil na 50 poctivých, svobodu a demokracii milujících Čechoslováků, v č. 4 a 5 na 10 poctivých Čecho
slováků ve svém okolí a aspoň 10 dalších dobrých příslušníků národa v jiných obcích a okresech s dodatkem: Pro svobodu nutno bojovat,
tuto třeba chránit a bránit; kdo tak nečiní, nemá na ni práva, nemůže čekat, že mu kdokoli pomůže. ABS, f. Ústředna Státní bezpečnosti (dále
jen 305), sign. 305-377-3, Texty letáků Svobodný národ, s. 56–60.
46	V edici publikovaných letáků a ilegálních tiskovin zachycených bezpečnostními orgány v roce 1948 se tento termín objevuje pouze
u skupiny Hlas svobody – vydává Hnutí Jana Masaryka, složka III. národního odboje. KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana (eds.): Letáky 1948.
Dokumenty, s. 18.
47	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-5239 MV, Výslechový protokol s M. C. Metelkou z 12. 5. 1948.
48	V seznamu zabavených věcí není tento konkrétní leták uveden.
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časopis třetího odboje „Patria“ jsem
nevyhotovil a tento leták mi při vyšetřování předložila StB. Tento leták jsem
nevlastnil a také při vyšetřování jsem jej
viděl poprvé a vyhotovení tohoto letáku
jsem nepřiznal.49 Je pravděpodobné,
že StB se zpočátku snažila prokázat
spojitost mezi oběma vydavateli. Při
soudním líčení s Metelkou a spol.
však nebyla tato skutečnost již re
flektována.
Obsahem se Metelkou vydávané le
táky výrazně nelišily od většiny tehdy
produkovaných ilegálních tiskovin.
Autor reagoval na aktuální události,
které byly publikovány a komento
vány v denním tisku či debatovány
mezi lidmi. Varoval před totalitním
komunismem a diktaturou, před
vlivem Sovětského svazu: Pamatujte stále, že zkratka KSČ je […] „Konec
samostatnosti české“.50 Zabýval se
návrhem nové ústavy, znárodňová
ním, jednotnou volební kandidátkou,
úmrtím Jana Masaryka, situací vy
akčněných příslušníků a funkcionářů
nekomunistických stran, přípravami
na sjednocení sociální demokracie
s KSČ, zahraničním obchodem, rolí
KSČ, srovnával volby v Itálii a Česko
slovensku a vyzýval duchovenstvo,
aby vyjádřilo svůj nesouhlas s pácha
nými křivdami a bezprávím.
Ve své výpovědi krátce po zatčení
se Metoděj Cyril Metelka snažil vzít
veškerou odpovědnost za vydávání,
rozmnožování a kolportáž letáků na
svou osobu. Skutečnost však byla tro
chu jiná. Letáková akce sice nebyla
žádným organizovaným spiknutím
z vyšších míst, například z centrály
Československé strany národně so
cialistické, jak se zpočátku snažila
konstruovat StB, ale zcela sám Me
telka přece jen nepracoval. Z domu
v Krátké ulici č. p. 2382, kde s rodinou
bydlel, se totiž znal se Stanislavem
Čápem, bývalým redaktorem nezá
vislého politického týdeníku Národní
Podbrdsko a krajským živnostenským
tajemníkem této strany v Havlíčko

Státní bezpečnost nezahálela a M. C. Metelku se pokusila zatknout podruhé
Foto: ABS

vě Brodě. Právě u něj v bytě a na
jeho rotačním cyklostylu se letáky
rozmnožovaly. Postup byl většinou
následující: Metelka přibližně v tý
denních intervalech zkoncipoval a na
vlastním psacím stroji napsal jednot
livá čísla letáků Svobodný národ. Část
nákladu poté rozmnožil na vlastním
cyklostylu a část – pravděpodobně
větší, jak vyplývá z Čápovy výpově
di51 – na cyklostylu u svého souseda.
Kolportáž zajišťoval již opět pouze
Metelka.

Jak naznačují zprávy oblastních
úřadoven StB a stanice SNB ve Vy
sokém nad Jizerou, Metelkovi se
podařilo dostat do oběhu značné
množství letáků. Některé z nich
adresáti odevzdali bezpečnostním
orgánům, aniž ovšem vznesli jaké
koli podezření směrem k jejich pisa
teli a odesílateli.52 Přesto se StB po
rozeslání posledního letáku, který
byl datován 8. května 1948, začala
dostávat autorovi na stopu. S indi
ciemi – Metelkovými dopisy, které

49	
NA, f. Státní prokuratura Praha – neuspořádáno, sp. zn. Pst I 111/48, Výslechový protokol s M. C. Metelkou z 20. 5. 1964.
50	
ABS, f. 305, sign. 305-377-3, Text letáku Svobodný národ č. 1, s. 56.
51	Tamtéž, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-5239 MV, Výslechový protokol se S. Čápem z 20. 5. 1948.
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na první pohled vykazovaly stejné
tiskové chyby jako zachycené letáky –
ukazujícími na Metelkovo autorství
přišli na Oblastní úřadovnu StB v Ji
číně příslušníci SNB ve Vysokém nad
Jizerou. Dne 10. května 1948 přijeli do
Prahy příslušníci z Oblastní úřadovny
StB v Jičíně, aby za součinnosti praž
ských kolegů provedli domovní pro
hlídku v bytě podezřelého Metelky.
Při ní byl nalezen psací stroj, který
po provedení pokusného zápisu vyka
zoval výše zmiňované tiskové chyby,
které se objevovaly na vytištěných
letácích Svobodný národ a obálkách
se jmény adresátů. Dále byl zajištěn
cyklostyl, svazek jednotlivých čísel
letáků Svobodný národ (380 kusů),
rozmnožovací blány a řada dalších
písemností. Metoděj Cyril Metelka
byl okamžitě zatčen a ve 21 hod.
umístěn do vazební cely č. 20 v praž
ské Bartolomějské ulici. Přesto jej
StB přišla zatknout ještě jednou. Dne
13. května 1948 v 23.30 však tři pří
slušníci pražské StB po zazvonění na
byt v Krátké ulici č. p. 2382 zjistili, že
hledaná osoba byla již před třemi dny
zajištěna a byt prohledán.53 Zdá se,
že úřadovny StB si informaci o jeho
zatčení zapomněly předat.
Jakmile se o Metelkově zatčení
dozvěděl Stanislav Čáp, ukryl svůj
rotační cyklostyl ve sklepě pod hro
madu uhlí, kde jej však 20. května
1948 objevili příslušníci StB. S dotyč
ným byl sepsán protokol, ale vzhle
dem k jeho zdravotnímu stavu – měl
zápal plic a zánět pohrudnice – pro
zatím nebyl vzat do vazby. K zatčení

Čápa a dalších čtyř osob, které byly
následně v politickém procesu Metel
ka a spol. odsouzeny k nepodmíně
ným trestům, StB přistoupila až na
konci listopadu 1948.54 Jmenovitě se
jednalo o Josefa Vlčka, Zbyňka Sed
láka, Ludmilu Nedbalovou a Vlastu
Štefanovou. Všichni vesměs obdrželi
letáky Svobodný národ a předávali je
dalším osobám, čímž se měli dopustit
zločinu přípravy úkladů o republiku.
Hlavní přelíčení u Státního soudu
v Praze se skupinou Metelka a spol.
se konalo 1. prosince 1948. Metoděj
Cyril Metelka byl za zločin přípra
vy úkladů o republiku odsouzen
k 9 rokům odnětí svobody a byla
mu vyslovena ztráta čestných práv
občanských v trvání 10 let.55 Druhý
nejvyšší trest v trvání 5 roků odnětí
svobody obdržel Stanislav Čáp. Josef
Vlček byl odsouzen na 3 roky, Zbyněk
Sedlák na 2 roky, Ludmila Nedbalo
vá na 3 roky a Vlasta Štefanová na
1,5 roku odnětí svobody.56 V odůvod
nění rozsudku se objevuje i speciální
právní formulace: Pokud jde o obsah
letáků a jejich rozšiřování, soud dospěl
k tomu názoru, že obsah letáků měl
jednak rozvracet lidově-demokratické zřízení, působit na mysl čtenářů,
popuzovat je k činům proti lidově-demokratickému zřízení a jeho vedoucím
činitelům a připravovat tak půdu pro
další akce, směřující k úkladům o lidově-demokratické zřízení a že tedy činnost všech obžalovaných byla vlastně
přípravou k úkladům o republiku. Je
všeobecně známé, že letákové akce po
únorových událostech se značně rozší-

řily, že měly, pokud jde o obsah letáků,
mnoho podobného a že tedy všechny
tyto akce musely být organizovány.
V době únorových událostí a po nich
bylo lidově-demokratické zřízení značně ohroženo, což je rovněž všeobecně
známo. Tyto okolnosti byly tedy okolnostmi zvláště přitěžujícími.57 Odvolání
Metoděje Cyrila Metelky, Stanislava
Čápa a Josefa Vlčka Nejvyšší soud
v Brně 18. února 1949 zamítl jako
neodůvodněné a tresty potvrdil.58

Bez zubů, ale s rovnými zády
Vyšetřovací vazbu prodělal Metelka
v Praze na Pankráci. Odtud byl kon
cem března 1949 převezen k výkonu
trestu do plzeňské věznice na Borech.
Zde prožil sedmnáct opravdu dlou
hých měsíců. Hned po příchodu do
trestního ústavu Plzeň-Bory byl jed
ním dozorcem dotazován, jak vysoký
trest dostal. Na to uslyšel příslušník
Sboru vězeňské stráže (SVS) odpověď:
Tak dlouhý, jak potrvá tenhle režim!59
Zakrátko ho místní nechvalně proslu
lé „bicí komando“ připravilo o zuby.60
Metoděj Cyril Metelka se nehodlal
vzdát rodiči vštěpované přímosti, zá
sadovosti, poctivosti a nezlomnosti:
Cítil jsem, že zejména politický vězeň
proti tuposti a hlouposti musí bojovat,
i kdyby si u některých nevynutil žádoucí respekt. Projev revolty, že musí zde
být výrazem hrdosti, výrazem vědomí
pravdy a práva, jestliže nám jde o jejich
přiznání.61 Další konflikt s příslušníky
SVS na sebe tedy nenechal dlouho
čekat. Krátce po svém umístění na

52 A BS, f. 305, sign. 305-377-3, Zpráva Oblastní úřadovny StB Jičín z 12. 5. 1948, s. 50.
53	Tamtéž, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-5239 MV, Úřední záznam Oblastní úřadovny StB Praha z 13. 5. 1948.
54	Více JINDRA, Martin: Strážci lidskosti. Dvanáct příběhů příslušníků CČS(H) vězněných po únoru 1948. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH
Praha 1 – Staré Město, Praha 2007, s. 44–45.
55	Ostatním obžalovaným byla občanská práva odebrána na 3 roky. Ve prospěch státu propadly oba zabavené cyklostyly, ale
M. C. Metelkovi nebyl – přes jeho a manželčiny opakované žádosti – vrácen ani zabavený psací stroj.
56	
A BS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-5239 MV, Rozsudek Státního soudu Praha z 1. 12. 1948.
57	Tamtéž.
58	Tamtéž, Rozsudek Nejvyššího soudu v Brně z 18. 2. 1949. Ostatní odsouzení se proti rozsudku neodvolali.
59	
Archiv autora (dále jen AA), Rozhovor autora s Václavem Metelkou ze 17. 5. 2007.
60	Srov. např. KASTNEROVÁ, Irena: Luboš Hruška a zahrada jeho duše. Vlastním nákladem, Plzeň 1999, s. 24–27.
61	
A A, Vyjádření M. C. Metelky k prověřování nezákonností a služebních přestupků příslušníků SVS Plzeň-Bory v letech 1949–1950
z 20. 5. 1968.
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samotku oddělení C62 odmítl dodr
žovat předepsaný domácí řád, když
poukazoval na to, že většina s ním
transportovaných vězňů stále neob
držela právoplatné rozsudky, a mají
tedy statut vyšetřovaných. (Metoději
Cyrilu Metelkovi byl judikát doručen
až v dubnu 1949.) Navíc upozorňoval,
že i staré shnilé Rakousko-Uhersko dodržovalo a respektovalo práva politických vězňů. V pamětech S. K. Neumanna jsou toho doklady i z této trestnice,
kde byl jako Omladinář uvězněn v devadesátých letech. […] Mluví-li se o tom,
že socialismus je pokrokovější, nemůže
žádný orgán a odpovědný činitel jednat
hůř, než před třiceti roky nebo dokonce
v posledním desetiletí 19. století jednali
naši národní nepřátelé.63 Křikem jed
noho z přítomných příslušníků SVS
(Václava Trepky, Václava Brabce či
Václava Maška) byl umlčen s tím, že
političtí vězni budou postříleni jako
krysy. Jste nejhorší vyvrhelové, to je
jediné vaše právo.64 Poté byl nastou
peným vězňům nařízen okamžitý
odchod na cely, jen Metoděj Cyril Me
telka musel zůstat. Několik dozorců
se na něj vrhlo fackami, údery pěstí
a kopanci. Po odvlečení na prázdnou
celu byl znovu fyzicky týrán, do úst
mu jeden z dozorců lil moč a křičel:
Protikomunistické zvíře, já ti ukážu,
jak s vámi zacvičíme, abyste poznali
socialismus. Tebe měli pověsit, a ne ti
dát pár let.65 Když se ztýraný vězeň
opět dokázal postavit na nohy, byl

62	Později prožil osm měsíců na izolovaném
oddělení D1, vězni nazývaném Kreml.
Společnou světnici s ním sdílel např.
účastník čs. zahraničního protinacis
tického odboje pplk. Stanislav Adam
(1901–1952), který na konci roku 1952
zemřel v Leopoldovské věznici. AA,
Dopis M. C. Metelky adresovaný Konfe
deraci politických vězňů z 31. 1. 1991.
63	Tamtéž, Vyjádření M. C. Metelky k pro
věřování nezákonností a služebních
přestupků příslušníků SVS Plzeň-Bory

M. C. Metelka při fotografování na Borech. Zakrátko mu budou na „uvítanou“ vymláceny zuby.
Již krátce po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 používal termín „třetí odboj“.
Foto: NA, ABS
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64	Tamtéž.
65	Tamtéž.
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odveden k veliteli ústavu Františku
Šafarčíkovi, který mu udělil kázeňský
trest 12 dnů temnice, půstu a tvrdé
ho lože a 30 dnů samovazby.66 Až do
ledna 1950 se pak znovu opakovaly
výprasky. Z celého „bicího komanda“
se sadistickým zacházením „prosla
vil“ zejména Václav Brabec. Právě on
přikázal za Metelkova druhého poby
tu v korekci 23. prosince 1949 prolít
kobku několika kbelíky vody, načež
se na zemi vytvořila námraza. Po této
zimní noci dostal Metelka těžký zánět
ledvin s trvalými následky močení
krve. Jeho váha navíc klesla za čtyři
měsíce věznění na 46 kilogramů.67
Nedílnou součástí každodenního
života věřícího křesťana je modlitba.
Rovněž Metoděj Cyril Metelka hledal
a nacházel během let prožitých ve
vězení posilu v modlitbě, zejména ve
starozákonních žalmech. Duchovně
na počátku 20. let zakotvil v nově
ustanovené Církvi československé
(husitské). Jeho otec Josef patřil k za
kladatelům této církve v rodném kraji
dr. Karla Farského (1880–1927)68, byl
dlouholetým členem rady starších ve
Vysokém nad Jizerou. Sám Metoděj
Cyril Metelka již v šestnácti letech

zakládal první odbory (později jedno
ty) mládeže CČS(H) ve východočeské
diecézi a připravoval jejich regionální
sjezdy.69 Po propuštění z vězení se
zapojil do života v náboženské obci
Praha-Strašnice, kde významně po
máhal s přebudováním hřbitovní kap
le na starém evangelickém hřbitově
na sbor CČS(H),70 podílel se na vedení
nedělní školy a byl nápomocen při
svátcích i sborových oslavách. Poté,
co se v 60. letech Metelkovi přestě
hovali do Slezské ulice, zastával ně
kolik let ve vinohradské náboženské
obci CČS(H) funkci sborovníka a byl
zvolen členem rady starších. S Biblí
v ruce chodil vybírat církevní daň,
jako řečník býval delegován na po
hřební obřady.71 Ve svých článcích
v církevním tisku připomínal důležité
události spojené s českou reformací
a historií CČS(H) zejména v Podkr
konoší. Představitelům své církve,
z nichž někteří nekriticky přijímali
mocenské postupy ateistického re
žimu, opakovaně připomínal, komu
mají sloužit a kdo je jejich Pán. Patri
archovi Miroslavu Novákovi napří
klad ve věci z církve vyobcovaných
duchovních Václava Mikuleckého

a Miroslava Matouše napsal: Myslím, že Tvoje služby k podpoře stranických zájmů byly už tak veliké, že
by zasloužily, aby byly i honorovány
právě odtamtud aspoň umožněním návratu oněch duchovních na svá místa.
Jde tu především o bratra Mikuleckého
a bratra Matouše.72
Ale vraťme se na Bory. Vedle osobní
modlitby, ve které mimo jiné zazníva
la prosba: Dej mi dar ducha statečnosti,
aby nositelé zla se nemohli radovat z vítězství, aby se nakonec hanbit museli
za všechna nedobrá a zlá svá konání,73
zde Metoděj Cyril Metelka zažíval
i živé ekumenické společenství, kte
rým mnozí političtí vězni – a nejen
věřící – překonávali duchovní bídu
komunistických kriminálů: Bolelo
obzvlášť, když někteří právě z této
skupiny („bicího komanda“ – pozn.
aut.) řvali do oken a do dveří, odkud
se v podvečer ozvaly duchovní písně,
především „Blíž k Tobě, Bože můj“ nebo
„Pojď k Spasiteli...“, či jiné, které jsme
zpívali s poslancem Standou Brojem74,
domažlickým katolickým arciděkanem
V. Antonym75 a jinými: „Já ti tam šlápnu
na ten rozeřvaný tipek, a to ti nepomůžou ani tví pámbíčkové...“76 Obdobné

66	
NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis M. C. Metelky, Zápis o disciplinárním trestu ze 4. 4. 1949.
67	METELKA, Metoděj Cyril: Zážitky z komunistických kriminálů. Pieta. Památce bratří a sester, popravených, umučených a zastřele
ných za komunistického teroru. Věrni zůstali, 1993, s. 46. O poměrech ve věznici Plzeň-Bory a protizákonnostech příslušníků SVS
páchaných na politických vězních na přelomu 40. a 50. let více např. BURSÍK, Tomáš: Násilí páchané na politických vězních na Borech
v letech 1948–1952. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 4, s. 113–123.
68	Více o budoucím prvním patriarchovi CČS(H) např. KADEŘÁVEK, Václav – TRTÍK, Zdeněk: Život a víra ThDr. Karla Farského. Blahoslav,
Praha 1982.
69	Do činnosti v církevní mládeži CČS(H) se později aktivně zapojily i obě děti manželů Metelkových. Syn Václav je dodnes funkcionářem
rady starších náboženské obce CČS(H) ve Vysokém nad Jizerou.
70	Sbor dr. Karla Farského byl slavnostně otevřen 28. 10. 1956.
71	Loučil se například s populárním rozhlasovým hlasatelem Zdeňkem Mančalem, se kterým spolupracoval při rozmnožování a kol
portáži časopisu V boj. JINDRA, Martin: Neumlčený hlasatel Zdeněk Mančal. Národní Osvobození, 2015, č. 16, s. 6.
72	
ÚAM CČSH, f. Miroslav Novák, k. 6, Dopis M. C. Metelky adresovaný M. Novákovi z 5. 11. 1967.
73	
A A, Vyjádření M. C. Metelky k prověřování nezákonností a služebních přestupků příslušníků SVS Plzeň-Bory v letech 1949–1950
z 20. 5. 1968.
74	K případu Stanislava Broje více např. BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: „Chtěl jsem mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi.“
Sedlák a politik Stanislav Broj. In: BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Česká zemědělská univerzita – Dokořán, Praha 2008, s. 156–183. M. C. Metelka v roce 1968 popisoval, jak mu
zasmušilý Broj vyprávěl, že měl první noc na Borech sen: „Budu druhým západočeským Kozinou“, jak mi to říkal – jako „soused“ z vyšetřovanecké cely na Pankráci už několikrát při denních vycházkách. AA, Vyjádření M. C. Metelky k prověřování nezákonností a služebních
přestupků příslušníků SVS Plzeň-Bory v letech 1949–1950 z 20. 5. 1968.
75	Domažlický arciděkan Václav Antony byl za pomoc lidem prchajícím za hranice odsouzen na 12 let těžkého žaláře.
76	METELKA, Metoděj Cyril: Duchovní život za ostnatým drátem. Český zápas, 1968, č. 33–34, s. 4.
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Anna Metelková se synem Václavem a dcerou Milenou a M. C. Metelka (vpravo) s přáteli po návratu z vězení

křesťanské společenství zažíval i po
přeložení na Jáchymovsko a Horno
slavkovsko,77 kde se na táborech
Svatopluk a XII. podílel na konání
tajných ekumenických bohoslužeb,
na které pronášel víno a chléb, a do
konce zde příležitostně konal i laické
bohoslužby: Byla to skutečně praktická
ekumena v dobách tvrdých životních
zkoušek. Podíleli se na ní nejen duchovní křesťanských církví, které tu osud na
čas svedl dohromady, ale i laici. A nejen
vězňové. I mezi „pány příslušníky“ se
našli jedinci s porozuměním. A dnes
snad mohu s vděčností prozradit, že
to byl např. syn jednoho z bývalých
bratří farářů Církve československé,
který tušil, kdy na tábor pašuji hostie
a mešní víno.78

Na druhé straně mříží
Koncem roku 1953 podal Metoděj
Cyril Metelka žádost o revizi svého
procesu. Jeho „převýchova“ však za
tím nebyla shledána dostatečnou. Ve
vězeňském posudku byl označen za
pisálka se starou buržoazní ideologií.
Dnešní zřízení mu není po chuti. Stále
si naříká na poměry, stravu atd. Chtěl
by to, co právě není. Politicky je málo
vyspělý.79 Kladné rozhodnutí o pod
míněném propuštění přišlo až po
více než šesti letech věznění. S dět
mi a s manželkou Annou, kterou StB
bez úspěchu tlačila k rozvodu, a která
naopak svého muže i s dětmi navště
vovala,80 podporovala a obětavě po
celé roky manželova věznění vytvá

Foto: archiv autora

řela dětem skromné, ale láskyplné
zázemí, 81 se mohl znovu obejmout
23. července 1954. Zkušební lhůta
mu byla stanovena na čtyři roky. Po
propuštění pracoval ve stavebnictví
na železných a ocelových armatu
rách. Podílel se na rekonstrukci Kar
línského divadla, věží Emauzského
kláštera a řadu let dojížděl na stavby
do Neratovic. Naskytla se mu i lákavá
nabídka k napsání poplatné agitky
o kolektivizaci zemědělství. Mohl
prožít rok poklidného a zajištěného
života na Dobříšském zámku, ale
samozřejmě nepřijal.82
Pád Antonína Novotného a krátká
perioda Pražského jara, které před
znamenaly 60. léta spojená s prodě
lanou ekonomickou krizí, vlekoucí se

77	Přeložen tam byl 17. srpna 1950.
78	METELKA, Metoděj Cyril: Duchovní život za ostnatým drátem, s. 4.
79	
NA, f. SSNV – neuspořádáno, vězeňský spis M. C. Metelky, Posudek na M. C. Metelku z 23. 9. 1953.
80	Obě děti věděly, že jejich otec byl uvězněn z politických důvodů, a veřejně prohlašovaly, že se tak stalo neoprávněně. AA, Rozhovor
autora s farářkou Dagmar Krmenčíkovou z 12. 4. 2007.
81	Obětavost Anny Metelkové nejlépe charakterizuje úryvek z dopisu její dcery Mileny: Byla jsi mi vždy sluníčkem, oporou, životním
vzorem. Umělas být přísná, ale víc si pamatuji na Tvou lásku, úsměv, vyrovnanost, nesmírnou pracovitost, obětavost, kamarádství. […]
Uměla ses těšit z maličkostí, nestěžovala sis. Vážím si Tvé ušlechtilosti a úžasné pokory před Bohem. AA, Dopis Mileny Polákové,
roz. Metelkové, adresovaný matce ze 4. 8. 1999.
82	Tamtéž, Rozhovor autora s Václavem Metelkou ze 17. 5. 2007.
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„Buržoazní pisálek“ Metoděj Cyril Metelka

M. C. Metelka při vánoční nadílce ve sboru CČS(H) dr. Karla Farského v Praze-Strašnicích a na civilním portrétu

destalinizací, odmítáním vnuceného
způsobu života (především mlad
ší generací), liberalizací v kultuře
či s neřešením slovenské otázky,
otevřely Metoději Cyrilu Metelkovi
nové možnosti. Opět mohl publikovat
a účastnil se veřejného života. Praco
val jako jednatel v pražském výboru
26. základní organizace Svazu proti
fašistických bojovníků (SPB).83 Až do
80. let pomohl 63 žadatelům s podá
ním o vydání osvědčení podle zákona
č. 255/46 Sb. Řadě účastníků protina
cistického odboje a jejich rodinných
příslušníků zejména z Podkrkonoší
tak dopomohl k přiznání hmotných
dávek podle zákona č. 161/68 Sb. Pro
komunistickým vedením a zejména
předsedou základní organizace SPB
ve Vysokém nad Jizerou Stanislavem
Haasem za to byl později napadán.
Haas, který byl i funkcionářem Sbo

ru pro občanské záležitosti, se snažil
prosadit Metelkovo vyloučení ze sva
zu, a dokonce ho opakovaně udal bez
pečnosti, neboť několik členů místní
SPB požadovalo, aby byl Metelka za
svoji pomoc rodinám odbojářů oceněn
a bylo mu projeveno veřejné uznání.
Starali se (funkcionáři základní orga
nizace SPB ve Vysokém nad Jizerou –
pozn. aut.) o pokud možno nejlepší zaměstnání pro své děti a blízké příbuzné,
včetně veřejných, přímo nebo nepřímo
velmi slušně honorovaných zaměstnání,
o osudy pozůstalých vdov a sirotků po
popravených, umučených nebo jinak
persekvovaných, případně předčasně
zemřelých aktivních odbojářů se buď
nestarali, anebo se jim nesnažili vůbec
pomoci.84
Se stejnou razancí se Metoděj Cyril
Metelka angažoval v Klubu bývalých
politických vězňů – K 231,85 jehož pří

Foto: archiv autora

pravný výbor byl ustaven na konci
března 1968 a který měl mimo jiné
hájit zájmy bývalých politických věz
ňů a usilovat o jejich co nejrychlejší
rehabilitaci. V Zemědělských novinách
se snažil vysvětlit podstatu hmot
ných náhrad, jimiž měla být alespoň
částečně kompenzována otrocká
práce politických vězňů. 86 Když se
někdejší ministr národní bezpečnosti
Ladislav Kopřiva pokusil 26. května
1968 v deníku Práce vyvléci ze spo
luodpovědnosti za nezákonnosti pá
chané v komunistických věznicích
a kriminálech, odpověděl mu Metel
ka osobním dopisem.87 V něm uvedl
i případ Rudolfa Kindla a Ilji Staleva
Chubenova, kteří byli zastřeleni při
pokusu o útěk v táboře Svornost.88
Právě k tomuto případu podal Metel
ka žádost o prošetření na Vojenskou
obvodovou prokuraturu v Plzni.89

83	Od roku 1969 Československý svaz protifašistických bojovníků. Dnes je jeho nástupnickou organizací Český svaz bojovníků za svobodu.
84	
V ÚA – VHA, f. 255, žádost M. C. Metelky o osvědčení podle zákona č. 255/46 Sb., Dopis M. C. Metelky adresovaný plk. Josefu Šimíčkovi
z 25. 3. 1981.
85	Účastnil se například založení okresní pobočky K 231 v Ústí nad Orlicí. ÚAM CČSH, f. Miroslav Novák, k. 7, Dopis M. C. Metelky adreso
vaný M. Novákovi z 9. 5. 1968.
86	METELKA, Metoděj Cyril: Hospodaření za ostnatým drátem. Zemědělské noviny, 12. 7. 1968.
87	
A A, Dopis M. C. Metelky adresovaný L. Kopřivovi z roku 1968 (blíže nedatováno).
88	R. Kindl a I. S. Chubenov se 28. 9. 1950 pokusili o útěk ze schodiště, po kterém vězni po práci stoupali na tábor Svornost.
89	Po odložení věci podal proti rozhodnutí stížnost. AA, Stížnost M. C. Metelky z 22. 12. 1968.
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třetí odboj

ve věku 87 let. Poslední rozloučení
s ním vykonal 1. června 1993 ve Straš
nickém krematoriu v Praze rodinný
přítel, farář CČS(H) z Jílového u Pra
hy Lubomír Polinský. Urna s ostatky
zesnulého byla obřadně uložena do
rodinné hrobky na hřbitově ve Vyso
kém nad Jizerou.

Odkaz

Rodina Metelkových před chalupou v Tříči u Vysokého nad Jizerou

V březnu 1969 zvláštní senát Měst
ského soudu v Praze přezkoumal
rozsudek Státního soudu Praha ve
spojení s usnesením Nejvyššího sou
du v Brně k případu Metoděje Cyrila
Metelky a jeho údajných společníků.
Všichni obvinění s výjimkou jeho byli
zproštěni obžaloby v plném rozsahu.
V případě Metelky soud konstatoval,
že jeho skutek byl posuzován přísněji,
než plynulo ze zákona. Zejména v sou
vislosti s obsahem prvního čísla Svobodného národa, ve kterém se objevily
urážky vedoucích představitelů KSČ,
překvalifikoval zločin přípravy úkladů
o republiku na přečin pobuřování.90
Kolečko odvolání a soudních rozhod
nutí pokračovalo až do roku 1973, kdy
Nejvyšší soud v Praze potvrdil výrok
o trestu a vině z konce 40. let a defini
tivně zamítl Metelkův návrh na soudní
rehabilitaci.91 Plně rehabilitován tak
byl až podle zákona č. 119/90 Sb.
S nástupem tzv. normalizace zin
tenzivnila StB svůj zájem o kategorii

Foto: archiv autora

režimu nepřátelských a nebezpeč
ných osob. Dne 20. ledna 1971 podalo
4. oddělení VII. odboru Správy StB
Praha návrh na evidování a sledo
vání Metoděje Cyrila Metelky.92 To
probíhalo až do roku 1982, kdy byl
z evidence vzhledem k vysokému
věku vyřazen. V té době stále čas
těji pobýval v Tříči u Vysokého nad
Jizerou, kde se mu podařilo obnovit
rodnou chalupu. Stále spolupracoval
s místním muzeem a horlivě propa
goval kouzlo Podkrkonoší. Když byl
v roce 1977 do Vysokého nad Jizerou
přeložen římskokatolický kněz MUDr.
Ladislav Kubíček (1926–2004)93, přibyl
Metoději Cyrilu Metelkovi nový blíz
ký přítel. Spojoval je nejen společný
osud politických vězňů, ale i celoži
votní touha po zachycení odlesku
nejvyššího Tvůrce.
Počátkem 90. let se u Metoděje
Cyrila Metelky začaly projevovat
zdravotní potíže, prodělal mozko
vou mrtvici. Zemřel 25. května 1993

Metoděj Cyril Metelka je zářným
příkladem člověka, který vzal život
skutečně vážně – rozuměj nikoli stro
hostí a upjatostí, nýbrž naléhavostí
a nesamozřejmostí. Proces s ním
a jeho „společníky“ zapadá svým
průběhem mezi desítky dalších po
litických procesů s autory a šiřiteli
letáků a ilegálních tiskovin v letech
1948 až 1949. Přesto se život hlavního
aktéra v mnohém vymyká. Metoděj
Cyril Metelka odmítal sklonit hlavu
a ohýbat hřbet před hulvátskou pa
novačností komunistického režimu.
Proto se i v zdánlivě nepodstatných
okamžicích života snažil nepropadat
lhostejnosti, rutině, polovičatosti či
krátkodobým utilitárním zájmům,
ale jednal tak, jako by právě tyto
okamžiky rozhodovaly o „životě či
smrti“. Lidská existence se mu stala
příležitostí k vzepětí. Jeho nezlom
nost a mimořádná osobní statečnost,
kterou projevoval ve všech etapách
svého života, byla dána nejen tvr
dým podkrkonošským kořínkem,
ale především pramenila z žitého
vyznání víry: Věříme v život věčný,
Dobra, Pravdy a Krásy tak, jako jsme
přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil,
abychom, Ducha Božího v sobě majíce,
šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy
Boží hájiti se nebáli a života věčného
tak jistě dosáhli!94

90	
ABS, f. MV-V, vyšetřovací spis a. č. V-5239 MV, Rozsudek Městského soudu v Praze ze 14. 3. 1969.
91	Tamtéž, Rozsudek Nejvyššího soudu v Praze z 29. 6. 1973.
92	Poznatky StB k jeho osobě shromažďovala již od druhé poloviny 50. let, kdy byl rozpracován v osobním svazku III. správou ministerstva
vnitra. ABS, Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála, svazek a. č. 717264 MV.
93	Více o P. Ladislavu Kubíčkovi viz SVATOŠOVÁ, Marie: Až k prolití krve. Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří 2005.
94	
Základy víry Církve československé husitské. ÚR CČSH, Praha 1975, s. 10.
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