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Trestní stíhání členů řádu a soudní procesy s nimi v 70. a 80. letech

Komunistický režim v letech tzv. normalizace považoval za nežádoucí nejen aktivi‑
ty opozičních iniciativ jako Charta 77 či Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 
(VONS), ale rovněž působení církví a náboženských společností, a to především v pří‑
padě, že se jejich činnost vymykala jeho kontrole. Předkládaná studie popisuje skryté 
působení jednoho z nejvýznamnějších mužských řeholních řádů – františkánů (ře‑
holní komunity, studia, kněžská svěcení), zaměřuje se na jeho perzekuci a dokumen‑
tuje její formy, přičemž nepomíjí ani otázku spolupráce se Státní bezpečností (StB). 
Autor sleduje represivní zásahy StB proti řádu (především tzv. akci „Vír“) a klade si 
za cíl zmapovat jednotlivé případy trestního stíhání františkánů a soudních procesů 
s nimi v daném období.1 Text vychází především z dokumentů Státní bezpečnosti 
a soudních spisů (Archiv bezpečnostních složek v Praze, Archiv františkánského řádu 
v Praze), samizdatových periodik (Informace o Chartě 77, Informace o církvi), ale využívá 
i vzpomínky pamětníků – řeholníků či zahraniční tisk.

Františkánský řád2 patřil před únorem 1948 v českých zemích k nejaktivnějším 
a nejpočetnějším mužským řeholím – měl 145 členů a spravoval 21 konventů, včet‑
ně poutních míst, např. Hejnice či Hájek u Prahy. Bratři se věnovali kněžské službě, 
mladým i sociálně slabým, misiím a duchovním cvičením. Vyučovali také náboženství 
a působili v pastoraci. V Praze vedli tzv. Studium catholicum, teologické vzdělávání 
laiků. Výrazným zásahem do života řádu byla likvidace klášterů v dubnu 1950 při 
tzv. akci „K“. Františkáni byli stejně jako členové dalších řádů odvezeni do centra‑
lizačního kláštera, v jejich případě do Hejnic, a zbylé kláštery byly zabrány státem. 
Představení klášterů a ministr provincie byli posláni do internačního tábora v Želivi. 
Další činnost řádu považovaly komunistické orgány, a především StB, za nelegální 
a trestnou. V centralizačních táborech strávili řeholníci zpravidla 2–3 roky, v Želivi 
většinou 5–6 let. Po propuštění byli obvykle vyloučeni z duchovní služby a pracova‑
li v dělnických profesích. Přesto se pokoušeli vytvářet skryté komunity, podporovat 
mladé členy řádu v tajném studiu teologie a v jejich cestě ke kněžství. V průběhu  
50. let bylo odsouzeno a uvězněno 36 členů řádu, jeden z nich zemřel ve vazbě a další 

1 V případě trestních stíhání a soudních procesů se jedná o všechny případy realizované se členy františ‑
kánského řádu v daném období, což bylo ověřeno lustracemi členů řádů. Co se týče spolupráce členů 
řádu s StB, byly vybrány tři ukázkové a typologicky odlišné příklady – nejedná se tedy o kompletní 
zdokumentování tohoto jevu.

2 Řád menších bratří – františkáni (latinsky Ordo Fratrum Minorum, OFM).
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na následky věznění krátce po propuštění.3 První velký skupinový proces s františkány 
proběhl v lednu 1954 u Vyššího vojenského soudu v Praze („Koseček a spol.“) a bylo 
v něm odsouzeno 10 členů řádu, kteří v době zatčení sloužili u Pomocných technic‑
kých praporů (PTP) na Slovensku a pokračovali přitom skrytě v řádové činnosti.4 
Další skupinový proces následoval v roce 1961 u Krajského soudu v Praze („Řezníček 
a spol.“). V něm bylo odsouzeno sedm členů řádů, obviněných z trestného činu pod‑
vracení republiky, jenž měl spočívat především v pokračování v řeholním životě v taj‑
né komunitě v Roztokách u Prahy.5 Přes uvedené zásahy komunistické moci nedošlo 
v průběhu 50. a 60. let k úplnému zániku františkánského řádu, avšak ten přežíval 
v komplikovaných improvizovaných podmínkách a jeho organizační struktura byla 
vážně narušena. Většina bratrů byla rozptýlena po celé republice, část byla vězněna až 
do začátku 60. let, nefungovaly komunity a františkánští kněží až na výjimky nesměli 
působit v duchovní správě.

I. Mužské řeholní řády v době Pražského jara

Mužské řády a kongregace nedosáhly během Pražského jara zdaleka takové míry lega‑
lizace jako ty ženské, avšak po téměř dvaceti letech v ilegalitě přišel první pokus o ob‑
novení jejich veřejného působení. Dne 29. listopadu 1968 vydala Generální prokura‑
tura prohlášení, podle něhož byly centralizace a internování jejich členů v roce 1950 
protizákonné, a potvrdily, že řády, které existovaly před vydáním zákona č. 218/49 
Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, nebyly tímto ani 
jiným zákonem zrušeny a mohou v rámci platného právního řádu svou činnost obno‑
vit a pokračovat v ní.6 K uznání jejich legitimity však chyběly ze strany státu vstřícné 
kroky vlády a Ministerstva kultury. Přesto se i mužské řehole už v průběhu roku 1968 
snažily využít společenského uvolnění. Nejprve řeholníci vystoupili z dvacetileté ile‑
gality a přihlásili se veřejně ke členství v řádu. Postupně obnovovali kontakty, řešili 
otázky příslušnosti k řádu – dispenzy (zproštění členství v řeholi) i svá studia a kněž‑
ská svěcení, která proběhla po roce 1948 tajně.

V jednotlivých řeholích byli jmenováni a voleni noví představení. Ti se také vět‑
šinou snažili vyjednat s biskupy a církevními tajemníky, aby řeholníci s kněžským 
svěcením mohli opustit manuální profese a nastoupit do duchovní správy.

Zásadním momentem bylo ustavení Konference představených řeholních společ‑
ností 7. dubna 1968 v Praze a vytvoření jejího vedení ze zástupců jednotlivých řeho‑
lí – Sekretariátu řeholních společností. Jeho úkolem bylo reprezentovat zájmy řeholí 
při vyjednávání se zástupci státu a snažit se dosáhnout uznání jejich legitimity.7 Dále 

3 VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Matice cyrilo‑
metodějská, Olomouc 2003, s. 173–189.

4 ABS, f. Vyšetřovací spisy – centrála (dále jen MV ‑V), vyšetřovací spis a. č. V 2557 MV, rozsudek Vyššího 
vojenského soudu v Praze, sp. zn. T 66/53 z 28. 1. 1954 Koseček a spol.

5 Tamtéž, f. Vyšetřovací spisy – Hradec Králové (HK ‑V), vyšetřovací spis a. č. V 1531 MV Hradec Králové, 
rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 1 T 22/1961, Řezníček a spol.

6 CUHRA, Jaroslav: Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972. ÚSD AV ČR, Praha 1999, s. 66–67.
7 Tamtéž, s. 64–67.
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a apoštolátu, o aplikaci zásad II. vatikánského koncilu, případně o navrácení zaba‑
veného majetku. Z osobností aktivně činných v sekretariátu je třeba připomenout 
např. provinciála dominikánů Ambrože Svatoše, františkána Jana Baptistu Bártu či 
provinciála jezuitů Františka Šilhana.8

Vznikaly improvizované komunity – na faře nebo v jejím okolí působilo společ‑
ně několik spolubratrů. Řeholní kněží získali duchovní správu některých poutních 
míst, starší nastupovali jako duchovní pastýři do charitativních ústavů k řeholnicím. 
Řeholníci vedli intenzivně exercicie a teologické kurzy pro kněze, řeholnice i laiky. 
Mnozí si doplňovali také své teologické vzdělání, už dříve započaté, případně začali 
studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích či v Olomouci. 
Mužské řády také tehdy přijímaly nové členy do noviciátu, a to buď tajně, nebo je 
posílali do zahraničí, kde někteří z nich také studovali.9 Františkán J. Baptista Bár‑
ta10 pochopil nové možnosti pastorace a začal organizovat katechetické kurzy a kurzy 
malé teologie pro řeholní sestry různých kongregací. Ty se konaly na různých místech 
Čech a Moravy a během roku 1968 se do nich přihlásilo 900 sester.11

Nadějné uvolnění skončilo i v náboženské oblasti záhy po invazi vojsk Varšavské 
smlouvy, a především s nastupující normalizací počátkem 70. let. Sekretariát řehol‑
ních společností byl odstaven od jednání se zástupci státu. Nová stranická garnitura 
dala jasně najevo, že sekretariát už jménem řeholí nemá právo hovořit, a v listopa‑
du 1971 musel ukončit svou činnost. Počínající dialog s mužskými řády byl přerušen 

8 VLČEK, Vojtěch: Geschichte der Orden. In: SCHULZE WESSEL, Martin – ZÜCKERT, Martin (eds.): 
Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. 
Oldenburg Verlag, München 2009, s. 656–658.

9 PAVLÍK, Jan: Budou vás vydávat soudům. Dějiny provincie T. J. v době komunistického útlaku v letech 1950–
1990. Societas, Praha 1995, 166–172. KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút: Kniha víry, naděje a lásky. 70 let působení 
salesiánů v Čechách a na Moravě. Portál, Praha 1996, s. 128–132.

10 P. Jan Baptista Bárta OFM se narodil 18. 3. 1921 v Příbrami. V letech 1945–1947 studoval teologii 
v arcibiskupském semináři v Praze. Dne 9. 3. 1947 byl vysvěcen na kněze. Litoměřický biskup Štěpán 
Trochta jej pověřil vedením kroužků Katolické akce, především mládeže. V noci z 13. na 14. 4. 1950 byl 
Bárta v rámci likvidace klášterů převezen s dalšími spolubratry do centralizačního kláštera v Hejnicích, 
poté do Bohosudova a v létě 1950 do internačního tábora v Želivi. Dne 2. 9. 1950 společně s františká‑
nem Františkem Maráškem z tábora uprchl a tajně pokračoval na různých místech republiky ve vedení 
katolických kroužků a v kontaktech se spolubratry. Jeho činnost byla monitorována StB a 11. 4. 1951 
byl zatčen. Ve vazbě v Brně a v Ruzyni zažil kruté výslechy. V rámci monstrprocesu „Bárta a spol.“ byl 
v čele 31členné skupiny 1. 11. 1952 odsouzen za velezradu na 20 let. Poté prošel věznicemi v Leopoldo‑
vě, Mírově a Valdicích a tábory na Jáchymovsku a Příbramsku. I tam se podílel na skryté náboženské 
činnosti. Na svobodu byl propuštěn 13. 4. 1966. Následně pracoval v příbramských dolech. V roce 
1968 se aktivně zapojil do obnovování řádů, byl členem vedení Sekretariátu řeholních společností. Od 
1. 1. 1969 působil jako administrátor ve Vrchlabí. V roce 1971 byl zbaven státního souhlasu. Odešel 
do invalidního důchodu a vytvořil se spolubratry v Liberci malou řeholní komunitu. Rozvíjel myšlen‑
ku řeholního života v samostatných komunitách rodinného typu. Od roku 1974 organizoval tajná 
řádová studia. Udržoval skryté kontakty s biskupy a spolubratry na Slovensku, ve východním Němec‑
ku a Polsku. Dne 7. 4. 1981 jej Okresní soud v Liberci odsoudil za maření dozoru nad církvemi na  
18 měsíců odnětí svobody. Zemřel 9. 12. 1982.

11 NOVOTNÝ, Vojtěch: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie 2. poloviny 20. století. 
Univerzita Karlova – Karolinum, Praha 2007, s. 72–73.



Františkáni v ilegalitě i před soudem

247

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
S

T
U

D
IE

a komunistické vedení jednoznačně ukázalo, že nemá zájem o jejich existenci v socia‑ 
listické společnosti. Výnosem vlády ze 14. června 1971 stát definitivně odmítl práv‑
ní existenci řádů a kongregací, čímž legitimizoval situaci po roce 1950.12 Následoval 
útlum řádových aktivit, pastorační činnosti, aktivní řeholníci byli zbavováni státního 
souhlasu pro výkon duchovenské činnosti, starší byli penzionováni. Administrativní‑
mi opatřeními církevních tajemníků13 byly likvidovány četné improvizované řeholní 
komunity. Izolaci řeholníků měla umocnit kontrola jejich vzájemných styků, sledo‑
vání korespondence či odposlech telefonátů. Představeným byly omezovány možnosti 
vycestovat na Západ za účelem setkání s řeholními představenými a jejich zahraniční 
hosté byli sledováni. Mužské řehole se tak ocitly na dalších dvacet let v ilegalitě. Přesto 
ve své činnosti pokračovaly, nejintenzivněji františkáni, jezuité a salesiáni.14

II. Pražské jaro a „františkánské jaro“ v 70. letech

Dočasné uvolnění poměrů v období Pražského jara umožnilo františkánům provést 
některé stabilizační kroky a po dvacetileté improvizaci v ilegalitě a existenci bez zá‑
kladních organizačních struktur či komunit se pokusit opět nasměrovat řád ke stan‑
dardním poměrům. Poprvé od likvidace klášterů v roce 1950 se 2.–3. července 1971 
konala provinční kapitula (sněm), a to na poutním místě v Hejnicích, kde františkáni 
po staletí působili. Na ní bylo zvoleno nové vedení české provincie sv. Václava a pro‑
vinciálem se stal Aleš Zlámal15. Výsledek kapituly byl potvrzen dopisem generálního 
ministra řádu Konstanina Kosera z 5. července 1971. Následnými provinčními minis‑
try byli v letech 1980–1987 Inocenc František Kubíček a v letech 1987–1991 František 
Marášek. Došlo k obnovení kontaktů mezi jednotlivými členy řádu, z nichž někteří 

12 NA, f. Sekretariát pro věci církevní MK ČSR, část Římsko ‑katolická církev, k. 29, č. j. 9628/1971–III.
13 Církevní tajemník – úřední osoba, v 50. letech zaměstnanec Státního úřadu pro věci církevní, po jeho 

zrušení v roce 1956 Sekretariátu pro věci církevní při ministerstvu kultury. Úlohou církevních ta‑
jemníků na okresní a krajské úrovni byla kontrola života církví a náboženských společností, jejich 
ekonomické otázky, evidence církevních osob i jejich kádrování, ale také např. udělování či odnímání 
státního souhlasu pro duchovenskou činnost, bez něho nemohli kněží ve farnostech působit.

14 VLČEK, Vojtěch: Geschichte der Orden, s. 656–658.
15 P. Aleš Vojtěch Zlámal OFM se narodil 28. 9. 1927 v Bařicích u Kroměříže. V letech 1945–1946 stu‑

doval bohosloví na Teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Poté byl poslán na řádová studia 
teologie do Belgie. Tam byl 4. 7. 1948 vysvěcen na kněze. Poté působil v klášteře v Hájku u Kladna, 
následně v Kadani. Dne 16. 1. 1950 byl odsouzen Státním soudem v Praze na 18 měsíců pro trestný 
čin pobuřování proti republice za čtení pastýřských listů a vězněn na Mírově. Po propuštění v roce 
1951 byl převezen do internačního tábora v Želivi a tam držen do roku 1956. Poté pracoval jako dělník 
v Roztokách u Prahy, kde se podílel na vzniku tajné řádové komunity františkánů. Dne 1. 12. 1961 byl 
spolu s dalšími františkány odsouzen ve skupině „Řezníček a spol.“ Krajským soudem v Praze za pod‑
vracení republiky na 6 let. Byl vězněn ve Valdicích, propuštěn v září 1965. Poté pracoval v Pražských 
teplárnách. V době Pražského jara se podílel na obnově života františkánského řádu. V roce 1971 
byl zvolen provinciálem řádu a tuto funkci vykonával 10 let. Spolu s P. I. Kubíčkem organizoval po 
smrti J. B. Bárty tajná řádová studia. Rovněž se staral o duchovní formaci kongregace školských sester  
sv. Františka. Na jaře 1983 byl vyšetřován v souvislosti s obviněním z maření dozoru nad církvemi.  
Po roce 1989 přesídlil do kláštera v Uherském Hradišti, kde působil v pastoraci a vedl exercicie. Svou 
činnost dlouhodobě směřoval do Ruska, dokonce odjel na dva roky na misie do Kazachstánu. Posled‑
ní léta života strávil v péči bratří v Uherském Hradišti, kde 11. 10. 2002 zemřel.
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pinkách. Přes veškeré snahy se nepodařilo vedení řádu dořešit v době Pražského jara 
všechny personální otázky jednotlivých členů, např. příslušnosti k řádu, jejich slibů, 
studia, kněžských svěcení atd. Tajná zpráva o stavu provincie z roku 1972 udávala 
počet bratří 90 (58 kněží, 18 nekněží, 9 kleriků, 4 klerici – novicové, 1 novic – kněz).16

Bratří pracovali většinou v civilních zaměstnáních, řada z nich jako sanitáři nebo 
ošetřovatelé v nemocnicích v Praze, Brně či Liberci. V omezené míře mohli působit 
v duchovní správě a žít na farách, přičemž část z nich v průběhu 70. let a na začátku 
80. let o státní souhlas přišla.

Řádové komunity na farách a v rodinných domech

Začátkem 70. let přišel J. B. Bárta s koncepcí řeholního života v samostatných ro‑
dinných domech, aby se předešlo kontrole a tlaku ze strany církevních tajemníků, 
monitorujících stávající komunity na farách. Dosavadní malé skupiny bratří v bytech 
neposkytovaly patřičné formační podmínky a individuální žití nevytvářelo podmín‑
ky pro komunitní život, spíše často vedlo k izolovanosti, pochybnostem o povolání 
a k odchodům z řádu. Avšak i některé nově ustavené komunity se z důvodu zásahů 
církevních tajemníků, StB či personálních změn rozpadly. Např. v roce 1969 vznikla 
díky iniciativě J. B. Bárty komunita ve Vrchlabí, kam za ním přišli i mladší bratři. 
Kvůli zásahu církevního tajemníka, který odebral františkánům státní souhlas, však 
byla po roce rozpuštěna a bratři začali působit na farách na Liberecku a Frýdlantsku 
pod ochranou litoměřického biskupa Štěpána Trochty. Stejně tak se rozpadla po roce 
komunita z Jablonce nad Nisou, založená v roku 1978.17

Na začátku 70. let došlo díky aktivitě bratří a zajištění vhodných nemovitostí ke 
značnému rozmachu řádových domů. Provincie byla rozdělena na tajné regionální 
konventy, ve kterých se bratři snažili alespoň jednou za měsíc scházet, mít kapitulu 
a rekolekce (duchovní obnovy).18 Vzniklo devět oblastních konventů: Praha I., Praha‑
‑Spořilov, Plzeň, Votice, Liberec, Hejnice, Moravská Třebová, Uherské Hradiště, Mo‑
ravec, na Slovensku to bylo především v Bratislavě a v Košicích. Zakoupené starší 
nemovitosti byly postupně bratřími za pomocí jejich přátel svépomocí upravovány 
a zprovozňovány. Každý konvent (rodinný dům) měl svá specifika. I v rámci impro‑
vizovaných konventů byli voleni představení domů – kvardiáni. Zvláštností někte‑
rých konventů bylo společné soužití řádových bratrů a sester v jedné budově, vždy 
odděleně, a to buď na různých patrech, či alespoň částech domu, společná byla jen 
kaple a jídelna. Takové komunity existovaly např. v Liberci v domě U Pelikána, v Brně 

16 BENEŠ, Regalát Petr – HLAVÁČEK, Petr – KAŠPAR, Jan – KŘEČKOVÁ, Jitka: Historia franciscana. 
Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604–2004). Provincie bratří františkánů, Praha 2004, s. 133.

17 JÁCHYM, Radim: Jan Baptista Bárta. In: KARFÍKOVÁ, Lenka – KŘIŠTAN, Alois – KUŘE, Josef (eds.): 
Život se tvoří z přítomné chvíle. Česká katolická teologie po 2. světové válce. CDK, Brno 1998, s. 64.

18 SADÍLEK, Jakub František: Studium teologie v české františkánské provincii ve 20. století. Sonda do dějin české 
teologie (diplomová práce). Katolická teologická fakulta, Praha 2006, s. 17–18.
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v Karlově ulici, v Praze ‑Kunraticích a od roku 1975 v Bratislavě, kde byl zakoupen 
dům Na Križovatkách. Tato forma přinášela řadu výhod i nevýhod, ale její přednos‑
tí byla možnost vzájemné výpomoci v praktických otázkách (společné financování 
chodu domu, údržba, stravování, praní, sloužení mší, doprava), v případě konspi‑
race řádových aktivit či organizace studia. Rozhodně nevedla k odchodům z řádů, 
jak se mnozí, především starší spolubratři19, kteří ji považovali pro mladé řeholní 
bratry a sestry za nevhodnou, obávali. Přesto po smrti J. B. Bárty byla ve 2. polovině  
80. let postupně opouštěna a upřednostňovány byly oddělené komunity bratří a se‑
ster, které se nacházely blízko sebe. Lze však konstatovat, že Bártova koncepce řá‑
dových konventů v rodinných domech i společného soužití řeholníků a řeholnic se 
v improvizovaných podmínkách normalizačního Československa osvědčila a umož‑
nila vznik celé generace františkánských bratří a sester.20

Tajná formace a studium teologie

Zásadní roli v životě františkánského řádu v době normalizace sehrálo tajné přijímání 
nových členů a organizace tajného studia teologie s následným svěcením kněží. Prvot‑
ní kontakty s řádem získávali mladí lidé často prostřednictvím františkánských kněží, 
kteří působili na farách nebo i mimo duchovní správu, případně prostřednictvím 
mládežnických společenství, napojených na některého františkána. Po určité době byl 
takový kandidát/kandidátka přijat/a do noviciátu, který zpravidla probíhal v někte‑
rém z konventů, především v Brně, Liberci či Praze. Novicové a novicky zde prožívali 
formaci pod vedením některého ze starších kněží (společné modlitby, účast na mši, 
ale také studium latiny či dalších disciplín). Museli chodit do zaměstnání a bratři se 
také podíleli na přestavbě řádových domů. Po absolvování noviciátu a složení řehol‑
ních slibů postupovali řeholní kandidáti kněžství k dalšímu studiu teologie.21

Hlavním organizátorem skrytého teologické studia byl pater J. B. Bárta a po něm 
převzal starost o organizaci studia P. A. Zlámal. Bárta chtěl vytvořit autonomní, stá‑
tem nekontrolované a ideologicky nedeformované studium bohosloví pro bratry i ses‑ 
try. Domníval se, že by řeholní klerikové neměli studovat na litoměřické bohoslovec‑
ké fakultě, protože budou zabírat místa budoucím diecézním kněžím, přičemž počet 
bohoslovců byl striktně limitován. Při vstupu do semináře navíc museli budoucí bo‑
hoslovci podepisovat, že nejsou řeholníky, a byli kádrováni – např. byl sledován jejich 
postoj k Socialistickému svazu mládeže (SSM), museli se vyjadřovat k otázce nábo‑
ženské svobody v Československu apod.22 V případě, že už měli uchazeči o studium 

19 Např. Bernard Říský, Tomáš Genrt, Antonín Pavel Kejdana. Viz Archiv františkánského řádu v Praze (dále 
jen AFRP), rozhovor s Tomášem Genrtem (nedatováno), s. 5 či tamtéž, rozhovor s Antonínem Klare‑
tem Dąbrowským (nedatováno), s. 9.

20 JÁCHYM, Radim: Dům U Pelikána. Poutník, 1997, č. 4 – viz http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=2444 
(citováno k 8. 3. 2017). Viz také BENEŠ, Regalát Petr – HLAVÁČEK, Petr – KAŠPAR, Jan – KŘEČKOVÁ, 
Jitka: Historia franciscana, s. 134–135.

21 AFRP, rozhovor s A. Dąbrowským (nedatováno) a tamtéž, rozhovor s Janem Maria Vianneyem Dohna‑
lem (nedatováno).

22 Tamtéž, rozhovor s A. Dąbrowským (nedatováno).



Vojtěch Vlček

250

S
T

U
D

IE
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii bohosloví jinou vysokou školu, např. bratři Radim Miloslav Jáchym, Cyril Brázda, 

Angelus Alois Glabasnia, Prokop Eduard Trykar, nebyli ke studiu přijati. Studium 
v Litoměřicích navíc izolovalo studenty od řeholních komunit, a znemožňovalo jim 
tedy projít řádovou formací a prožívat její spiritualitu. I případné úspěšné absolvová‑
ní fakulty a kněžské vysvěcení znamenalo pro mladého utajeného člena řádu v nejlep‑
ším případě umístění do duchovní správy a život na faře, což by jej rovněž vytrhávalo 
z řeholní komunity. Častěji však po zjištění příslušnosti k řádu během studia násle‑
dovalo jeho vyloučení, jako např. v případě bohoslovce Jana Svobody (viz dále), nátlak 
na spolupráci s orgány StB či znemožnění svěcení.23

Bárta proto považoval za lepší řešení vytvoření vlastních teologických studií 
v rámci komunit v rodinných domech,24 a začal proto od roku 1974 organizovat stu‑
dia tzv. velké teologie. Zformoval tým lektorů (k jeho předním spolupracovníkům 
patřil především spolubratr Radim Jáchym25), členů řádů, kteří měli na starosti jed‑
notlivé teologické a filozofické disciplíny. V 70. a 80. letech jich takto působilo 13. 
Někteří přijížděli do jednotlivých domů, hlavně v Praze, Liberci a Brně, jednou až 
dvakrát do měsíce o víkendech a přednášeli studentům, ti zase za nimi jezdili jed‑
nou za měsíc o víkendu na konzultace. Za některými z lektorů ale museli jezdit i na 
přednášky. Studenti jinak chodili normálně do zaměstnání a studovali individuálně 
po večerech a v době své dovolené.26 Studijní plán tzv. velké teologie byl rozvržen na 
9 až 11 let, ale přizpůsoboval se individuálnímu tempu studia. Zkoušky se konaly po 
každém semestru a byly evidovány u provinciála řádu v zašifrované formě.27

Bárta chtěl, aby jím organizovaná studia dosahovala minimálně kvality teologické 
fakulty v Litoměřicích. Důležitou podporou studentů a zajištěním patřičné úrovně 
jejich studia bylo poskytnutí odborné literatury. Tu zahraniční v polštině, němčině 
a italštině, která se většinou tajně přivážela z cest na Západ, zajišťoval Bárta se svými 
spolupracovníky. Značný počet knih sám překládal, studijní texty a skripta, psané 
i samotnými lektory, se rozmnožovaly či opisovaly na stroji a distribuovaly mezi po‑
sluchače. Právě organizace tajného řádového studia bez státního souhlasu mimo le‑
gální bohosloveckou fakultu a distribuce náboženské literatury byly později hlavním 

23 VLČEK, Vojtěch: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými  
za komunismu v letech 1948–1989. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, s. 210.

24 NOVOTNÝ, Vojtěch: Teologie ve stínu, s. 72–73.
25 P. Radim Miloslav Jáchym OFM se narodil 6. 2. 1927 v Jindřichově Hradci, kde vystudoval osmileté 

reálné gymnázium ukončené maturitou v roce 1946. Ve stejném roce nastoupil na Vysokou školu poli‑
tickou a sociální v Praze, kterou ukončil v roce 1950. V letech 1950–1953 prodělal základní vojenskou 
službu u PTP. V letech 1953–1985 pracoval jako ekonom ve Státní bance československé v Třeboni 
a v Jindřichově Hradci. V roce 1971 vstoupil do tajného noviciátu františkánského řádu. Na kněze byl 
vysvěcen v roce 1972 v Erfurtu biskupem Aufderbeckem. V letech 1974–1989 byl lektorem filozofie 
a později i dogmatiky a práva v tajném františkánském studiu. V roce 1983 byl 4 měsíce ve vazbě 
za maření státního dozoru nad církvemi. Od roku 1985 bydlel v tajné komunitě v ulici Na Perštýně 
v Liberci v domě U Pelikána, byl kvardiánem všech tamních františkánských domů. Od června 1989 
do 1. 11. 1992 byl vikářem konventu v Bratislavě, následně působil v komunitě v Liberci jako kvardián 
a zároveň vypomáhal v duchovní správě. Po roce 1989 se podílel na obnově některých ženských kon‑ 
gregací u nás. Zemřel 7. 12. 2013.

26 AFRP, rozhovor s A. Dąbrowským (nedatováno).
27 NOVOTNÝ, Vojtěch: Teologie ve stínu, s. 76–77.
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důvodem Bártova zatčení a odsouzení, stejně tak i dalších bratří, kteří se na nich 
podíleli. Přes veškerou náročnost se ukázala tato forma vzdělávání řádových boho‑
slovců efektivní – do roku 1990 z ní vzešlo nejméně 10 františkánských kněží a řada 
řeholních sester z více kongregací. Její výhodou byl vedle odbornosti také důraz na 
praktičnost a řešení každodenních starostí. Studenti i řeholní sestry procházeli du‑
chovní formací zajišťovanou výraznými a předními osobnostmi řádu, přičemž mnozí 
z lektorů měli za sebou tvrdou zkušenost věznění v 50. a 60. letech.28

Studenti se potýkali s řadou problémů – chyběla literatura k některým disciplí‑
nám i přirozené kontakty, protože františkáni příliš nespolupracovali se členy jiných 
řádů z obavy před vyzrazením skrytých aktivit. Rovněž se ne všichni členové řádu 
ztotožňovali s myšlenkou vlastních tajných bohosloveckých studií, a to především 
z obav z vyzrazení a následné perzekuce, ale i z důvodu nesouhlasu s touto koncepcí. 
Řádového studia se neúčastnili jako lektoři významní teologové a členové řádu Bo‑
naventura Bouše či Jan Evangelista Urban. Někteří spolubratři působící na farách se 
obávali kontaktů s mladšími spolubratry, nebo naopak představení nedoporučovali 
studentům kontakty s některými progresivně smýšlejícími řeholníky. Také styl výuky 
se lišil – u některých převládala její tradiční forma, jiní lektoři už sledovali modernější 
trendy vzdělávání i teologie.29

Působení českých františkánů na Slovensku

Specifickou aktivitou českých františkánů v 70. a 80. letech bylo jejich působení na 
Slovensku a přijímání slovenských bratří do konventů v rodinných domech v českých 
zemích. V obou částech republiky panovala odlišná situace. Slovenští františkáni byli 
daleko opatrnější z obavy před represemi ze strany StB a nepřijímali nové uchazeče 
o vstup do řádu, a naopak tamější františkánští kněží více působili v duchovní správě 
nežli členové řádu v českých zemích a byli roztroušeni po farách po celém Sloven‑
sku. Důležitou roli sehrál při přijímání nových členů do řádu na Slovensku přede‑
vším provinciál české provincie A. Zlámal. Ten spolu s představenou Školských sester  
sv. Františka na Slovensku sestrou Viktorií Záňovou začal formovat skupiny mladí‑
ků, kteří v Bratislavě pod hlavičkou Červeného kříže docházeli pomáhat do domova 
důchodců, přičemž deset z nich získal pro vstup do řádu. Ti následně vytvořili spolu 
s dalšími sestrami dle koncepce P. J. B. Bárty konvent v rodinném domě v Bratislavě. 
Jejich novicmistrem se stal český františkán P. Stanislav Juřík a duchovním rádcem 
tajně vysvěcený slovenský biskup Ján Korec.30 Po roce 1974 pak začali mladí slovenští 
bratři vstupovat do české provincie se svolením slovenského provinciála P. Fidéla Am‑
bróze Jurčoviče. Na Slovensku vzniklo několik tajných komunit slovenských bratří, 
kteří patřili do české svatováclavské provincie. Františkáni a školské sestry společně 
zakoupili pět domů v Bratislavě, další komunity bratří existovaly v Košicích a Prešově. 

28 SADÍLEK, Jakub František: Studium teologie v české františkánské provincii ve 20. století, s. 43–49.
29 POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Tajné studium teologie. Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 2, s. 72–73.
30 DUBOVSKÝ, Patrik: Akcia „VÍR“. Zásah ŠtB proti tajným františkánom 27. marca 1983 (mužská  

vetva). Pamäť národa, 2007, roč. 4, č. 2, s. 31–32.
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slavy S. Juřík a do Košic Titus Hanuš. Řada českých františkánů jezdila na Sloven‑
sko přednášet v rámci tajného studia teologii a filozofii, např. A. Zlámal, J. B. Bárta,  
R. Jáchym a další.31

Kontakty se zahraničními provinciemi františkánského řádu

Součástí renesance františkánů v českých zemích bylo také rozvíjení kontaktů se za‑
hraničními provinciemi řádu. Po roce 1969 je bylo možné navazovat především se 
sousedními zeměmi socialistického bloku, cesty na Západ byly limitovány, přesto se 
v omezené míře uskutečňovaly. Nejintenzivnější kontakty udržovali čeští františkáni 
s polskými a východoněmeckými spolubratry. V Polsku i východním Německu byla 
existence mužských řádů legální, čeští františkáni tam jezdili konat např. duchovní ob‑
novy, přiváželi odtud teologickou a náboženskou literaturu a prostřednictvím zahra‑
ničních spolubratrů mnohdy komunikovali s vedením řádu v Itálii. Mladší spolubratři 
tak viděli někdy poprvé fungující klášter či řeholníky v hábitech, nosící je nejen ve 
skrytosti, ale i na veřejnosti. Mnohdy právě v polských či německých klášterech proží‑
vali se staršími spolubratry z Čech tajně exercicie, společné pobyty či řeholní formaci.32

Ze Západu získávali čeští františkáni významnou finanční podporu, jež byla vět‑
šinou posílána přes podnik zahraničního obchoduTuzex a vyplácena v tzv. bonech, 
tuzexových korunách. Např. P. Juřík obdržel několikrát značnou částku, která pak 
byla využita na zakoupení budov pro komunity v rodinných domcích, P. Bárta obdr‑
žel jako dar automobil Fiat 127.33 Pro českou provincii zajišťoval v USA i Jižní Americe 
podporu bratr Šimon Zuska, který po roce 1948 emigroval, žil ve Španělsku a byl čle‑
nem španělské provincie. Peníze na podporu uvězněných bratří posílal přes provin‑
ciála z Curychu do Prahy. Například v roce 1989 bylo jeho prostřednictvím zasláno 
na potřeby české provincie františkánského řádu 20 000 západoněmeckých marek!34 
Pomáhal také českým františkánům udržovat kontakty s provinciálem v Římě, s ko‑
respondencí při tajných volbách a jmenováních představených. Rovněž posílal zprávy 
o utlačování české církve, které dostával z Říma, do španělských a amerických novin.35

Čeští františkáni udržovali také kontakt s vedením řádu v Římě a informovali jej 
o vývoji situace v Československu. V roce 1981 navštívili českou provincii provinční 
ministr Saxonie a budoucí generální ministr celého řádu P. Hermann Schalück a zá‑
stupce generálního ministra Marco Malagola z Itálie, kteří pozitivně hodnotili skrytý, 
ale kvetoucí život české františkánské provincie. I v 80. letech se podařilo tehdejším 
představeným řádu v rámci zájezdů s Čedokem ojediněle vycestovat do Říma.36

31 SADÍLEK, Jakub František: Studium teologie v české františkánské provincii ve 20. století, s. 17. AFRP,  
M. Pometlo: Rozhovor se Stanislavem Juříkem (nedatováno), s. 21–22.

32 DACHOVSKÝ, Karel: Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Historická studie o knězi vězněném 16 let pro 
víru. Řád, Praha 1992, s. 28–31.

33 AFRP, M. Pometlo: Rozhovor se Stanislavem Juříkem (nedatováno), s. 19.
34 ABS, f. Objektové svazky – Centrála (dále jen MV ‑OB), objektový svazek a. č. 1954 MV, reg. č. 333, 

Framtiškáni, sv. č. I, s. 26.
35 BENEŠ, Regalát Petr – HLAVÁČEK, Petr – KAŠPAR, Jan – KŘEČKOVÁ, Jitka: Historia franciscana, s. 126.
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Od 70. let až do roku 1989 udržovali čeští františkáni čilé kontakty s členy řádu 
v NDR. V 70. letech to byl především J. B. Bárta, který tam zajišťoval i kněžská svěcení, 
později provinciál I. F. Kubíček.37 Od roku 1983 členové řádu v čele s provinčním mi‑
nistrem pravidelně zajížděli na každoroční františkánskou konferenci do Berlína, kde 
se setkávali představení františkánských provincií a projednávali situaci řádu ve svě‑
tě i problémy jednotlivých provincií. Bližší vztahy s německými františkány rozvíjeli 
zvláště členové libereckého konventu. Vzájemná setkávání i cesty českých františkánů 
byly dočasně ochromeny v roce 1983 po akci Státní bezpečnosti s krycím názvem 
„Vír“, kdy byly mnohým z nich v rámci vyšetřování a domovních prohlídek odebrány 
cestovní doklady, takže převládaly spíše cesty františkánů ze zahraničí do ČSSR. Po 
amnestii a vrácení cestovních dokladů opět začali čeští františkáni jezdit hlavně do 
NDR a Polska a opět se zúčastňovat každoročních setkání v Berlíně.38

Tajná kněžská svěcení

Podstatné pro české františkány bylo zajištění biskupů ochotných vysvětit řádové 
kandidáty kněžství, kteří absolvovali formaci i tajná studia a byli připraveni na kněž‑
ské svěcení. Pro tuto riskantní činnost nenalezli mezi domácími hierarchy po úmrtí 
litoměřického biskupa Štěpána Trochty v roce 1974 ochotného světitele, a proto se 
obraceli na tajné slovenské biskupy z jezuitského řádu, Jána Korce a Petera Dubov‑
ského.39 Stejnou podporu jim poskytovali i biskupové z některých okolních zemí – ve 
východním Německu světil české františkány i členy dalších řádů erfurtský biskup 
Hugo Aufderbeck, stejně jako jeho nástupce Joachim Wanke a rovněž berlínský bis‑
kup Joachim Meissner.40 Některé české františkány světil tajný biskup Felix Maria 
Davídek.41 Svěcení probíhala skrytě a pod přísahou mlčenlivosti. Takto vysvěcení ře‑
holní kněží však nemohli počítat s veřejným působením a zařazením do duchovní 
správy. Většinou pokračovali v civilním zaměstnání a ve volném čase se věnovali např. 
pastoraci mládeže či výuce náboženství pod záštitou farního úřadu nebo hlavičkou 
zájmového kroužku mládeže.

36 Tamtéž, s. 133–134.
37 ABS, f. Vyšetřovací spisy – Plzeň (dále jen PL ‑V), vyšetřovací spis a. č. V‑13513 Plzeň, výpověď F. Kubíč‑

ka ze 4. 5. 1983 u KS SNB, odbor vyšetřování StB Plzeň, s. 340–345.
38 Tamtéž, f. MV ‑OB, objektový svazek a. č. 1954 MV, Římsko ‑katolická církev, krycí jméno „Františ‑

káni“, Vyhodnocení obj. svazku 333, mužské řády, Františkáni, S StB Ústí nad Labem, II. odbor,  
2. oddělení z 13. 12. 1988, s. 2.

39 PAVLÍK, Jan: Budou vás vydávat soudům, s. 176–177.
40 TAJOVSKÝ, Bohumil Vít: Člověk musí hořeti. Rozhovor Aleše Pelána a Jana Paulase s opatem želivského kláš-

tera. Torst, Praha 2001, s. 389.
41 Biskup Hugo Aufderbeck (Erfurt) vysvětil např. Radima Jáchyma, biskup Joachim Wanke (Erfurt) Da‑

niela Hřebce a Jana Záně, tajný biskup Peter Dubovský Václava Pospíšila, Antonína Dąbrowského a Jana 
Maria Vianneye Dohnala, tajný biskup Felix Maria Davídek Matouše Sleziaka, Tomáše Genrta, Antoní‑
na Kejdanu, Sáleze Chytila a Josefa Altmanna. Detailně viz SADÍLEK, Jakub František: Studium teologie 
v české františkánské provincii ve 20. století, s. 58–59. AFRP, rozhovor s A. Dąbrowským (nedatováno).
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Intenzivní rozvoj aktivit a skryté činnosti františkánského řádu v 70. a 80. letech sa‑
mozřejmě neunikal pozornosti státních orgánů, především Státní bezpečnosti.42 Ži‑
vot několika řeholníků na jedné faře byl vnímán v normalizačních letech jako nežá‑
doucí forma kněžského společenství, a proto církevní tajemníci v součinnosti s StB 
postupně tyto komunity pod nejrůznějšími záminkami likvidovali. V důsledku od‑
nětí státního souhlasu J. B. Bártovi krajským církevním tajemníkem byla např. v roce 
1970 rozbita komunita pěti františkánských kněží ve Vrchlabí, jak již bylo uvedeno, 
z nichž čtyři si tam v době Pražského jara doplňovali pod jeho vedením své teologické 
vzdělání. Formálně působili jako zaměstnanci farnosti (např. jako varhaník, kostelník 
a kuchař), přičemž administrovali, např. ve Špindlerově Mlýně či Dolní Branné, a in‑
tenzivně pomáhali s duchovní správou i duchovními obnovami ve farnostech. Jed‑
notliví kněží byli následně rozmístěni v rámci severních Čech a tato řádová komunita 
byla rozmetána – J. B. Bárta byl penzionován, Tomáš Genrt a Antonín Kejdana začali 
působit jako kněží v Hrádku nad Nisou, Matouš Sleziak jako kaplan v Hejnicích, ode‑
jít musel i Pavel Pokorný, který nastoupil jako kaplan do duchovní správy ve Vejpr‑
tech u Jáchymova.43 Podobně byly v průběhu 70. let narušeny komunity františkánů 
v Hejnicích, kde působili Efrém Kovařík, Titus Hanuš, Česlav Křížala a Cyril Bystrík 
Janík, a rovněž komunita z Polomu u Mariánských Lázní, kde žili P. Vladimír Řechka, 
P. Filip Hladký a P. Matouš Sleziak.44

Církevní tajemníci odnímali františkánům působícím v duchovní správě státní 
souhlas, případně je přesouvali na vzdálenější místa. Starší řeholní kněze, aktivní 
v řádu, přes jejich snahu nadále působit v duchovní správě a přes evidentní nedosta‑
tek kněží penzionovali, čímž je zbavovali možnosti veřejně působit.

Odnětí státního souhlasu postihlo v průběhu normalizace řadu františkánských 
kněží, uveďme některé příklady: v roce 1976 byl definitivně zbaven státního souhlasu 
J. B. Bárta, přičemž po roce 1970 mohl působit pouze v domově důchodců v Českém 
Dubu u Milosrdných sester sv. Františka.45 V roce 1973 totéž postihlo i B. Bouše, který 
působil od dubna 1972 jako výpomocný duchovní v Praze ‑Záběhlicích a vytvářel ko‑
lem sebe ekumenickou otevřeností aktivní společenství intelektuálů a mladých lidí.46 
V roce 1974 ztratil státní souhlas Jan Evangelista Urban, působící od roku 1968 ve far‑

42 Problematika řeholních řádů byla v letech 1974–1988 na centrální úrovni v kompetenci X. správy 
Federálního ministerstva vnitra (SNB), a to v rámci 5. odboru (nepřátelské živly v církvích a sektách 
a zahraniční církevní centra), resp. jeho 1. oddělení (římskokatolická církev a její zahraniční centra). 
Na úrovni krajů spadala církevní problematika pod 2. odbory jednotlivých správ StB. V rámci orga‑
nizačních změn na FMV byla problematika církví v roce 1988 převedena z 5. odboru X. správy na  
9. odbor II. správy SNB. Detailně viz např. KOUTEK Ondřej: X. správa SNB. Útvar Státní bezpečnosti 
určený pro boj proti tzv. vnitřnímu nepříteli. Securitas Imperii, 2006, č. 14, s. 354–410.

43 DACHOVSKÝ, Karel: Cesta františkánského kněze Jana Bárty, s. 26. AFRP, rozhovor s Tomášem Genrtem 
(nedatováno), s. 3.

44 SADÍLEK, Jakub František: Studium teologie v české františkánské provincii ve 20. století, s. 55–56.
45 DACHOVSKÝ, Karel: Cesta františkánského kněze Jana Bárty, s. 26.
46 RÜCKL, Jan: Nástin života Zdeňka Bonaventury Boušeho OFM. In: RÜCKL, Jan – ŠTICA, Petr (eds.): 

Bonaventura Bouše. Odkaz a vzpomínky. Vyšehrad, Praha 2009, s. 13–22.
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nosti u kostela sv. Václava v Praze ‑Dejvicích.47 O státní souhlas přišel v roce 1970 kvůli 
konfliktu s církevním tajemníkem a svým údajným protisocialistickým výrokům v ká‑
záních Vladimír Řechka, který působil v letech 1968–1969 v Chrášťanech u Českých 
Budějovic a pak v Praze ‑Podolí a aktivně se věnoval práci s mládeží. Pracoval poté jako 
topič u pražských tepláren.48

Odnětí státního souhlasu někdy následovalo po soudních procesech s duchovní‑
mi, avšak nebylo už, na rozdíl od 50. let, kdy se tak dělo automaticky, vedle odnětí 
svobody součástí trestu. Po odsouzení a následném propuštění v roce 1972 ztratil 
státní souhlas S. Juřík,49 po výsleších v roce 1983 v souvislosti s akcí „Vír“ byl zbaven 
státního souhlasu např. Alois Moc, který doposud působil v Praze ‑Michli u kostela 
sv. Františka.50 Nemožnost působit v duchovní správě však paradoxně uvolnila ně‑
kterým františkánským kněžím ruce k tomu, aby se intenzivněji zapojili do skrytého 
života řádu, tedy vyučování teologie a organizování tajných komunit. Právě z důvodu, 
aby se mohl naplno věnovat práci pro řád, se rozhodl po dosažení věku 60 let požá‑
dat olomouckého apoštolského administrátora Josefa Vranu o uvolnění z diecézní 
kněžské služby P. František Marášek. Pečoval poté o řádový dorost a tajnou komunitu 
v Brně. Odnětím státního souhlasu naopak nebyli po svém odsouzení v roce 1983 
postiženi P. František Michal Pometlo, předtím působící ve farnosti v Plzni ‑Liticích,51 
ani P. Jiří Mazanec, administrátor v Holýšově u Domažlic. Pometlo byl po dalším 
prohřešku kvůli volbám přesunut mimo Plzeň, a to do pohraničí do farnosti Loket, 
Horní Slavkov a Krásno,52 Mazanec se mohl po propuštění z vězení vrátit do své pů‑
vodní farnosti.53

Sledování činnosti řádu spolupracovníky StB

Výraznou formou narušování života řádu bylo sledování jeho činnosti prostřednic‑
tvím církevních tajemníků, a především StB. Církevní tajemníci se za normalizace 
zaměřovali na odebírání státního souhlasu duchovním, kontrolovali a limitovali pas‑
torační aktivity kněží v duchovní správě (aktivity s mládeží, inteligencí, duchovní ob‑
novy či vzdělávání laiků). Jednotliví příslušníci řádu byli s různou intenzitou sledová‑
ni a předvoláváni k výslechům na Státní bezpečnost, stejně jako byli zváni k nuceným 

47 VENTURA, Václav: Jan Evangelista Urban. Život a dílo. Sonda do dějin české a moravské spirituality. CDK, 
Brno 2001.

48 ABS, f. Svazky kontrarozvědného rozpracování – Centrála (dále jen MV ‑KR), signální svazek  
a. č. 779620 MV, akce „Seminář“, Vojtěch Mareček, s. 20 a 24.

49 Tamtéž, f. PL ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑7450 Plzeň, S. Juřík.
50 Vzpomínky na františkány v Čechách – viz http://www.sfr.cz/shared/clanky/3060/2%20‑%20FORMA‑

%C4%8CN%C3%8D%20P%C5%98%C3%8DLOHA%20ZPRAVODAJE%20%C4%8D%203.pdf (citováno 
k 13. 3. 2017).

51 ABS, f. PL ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑13513 Plzeň, podsvazek vazba, včetně rozsudku Okresního soudu 
v Plzni 5 sp. zn. T 131/83 a Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 6 To 259/83.

52 P. František Michal Pometlo (1935) – viz http://www.pametnaroda.cz/story/pometlo ‑frantisek‑
‑michal‑1935‑3211 (citováno k 13. 3. 2017).

53 Římsko ‑katolická farnost sv. Petra a Pavla v Holýšově. Naši administrátoři – viz http://farnostholysov.
cz/?page_id=51 (citováno k 13. 3. 2017).
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nitách. V jejich průběhu docházelo k zabavování nedostatkové náboženské či jiné 
samizdatové literatury, studijních materiálů, liturgického náčiní či řeholních oděvů. 
StB získávala informátory o činnosti řádu mezi laiky, kteří se pohybovali v prostředí 
františkánů, ale také mezi diecézními kněžími. K aktivním zdrojům o činnosti fran‑
tiškánů v severních Čechách patřili např. P. Klement Ruisl, administrátor děkanského 
úřadu v Turnově a vikář (agent s krycím jménem „Ruda“)54, či P. Josef Dobiáš, ad‑
ministrátor arciděkanského úřadu v Liberci, vikář libereckého vikariátu a předseda 
Krajského výboru Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris (SKD Pit) v Se‑
veročeském kraji (agent s krycím jménem „Vikář“).55

Získávání agentů mezi členy řádu

Státní bezpečnost se snažila získat spolupracovníky v řadách františkánů, přičemž 
ve většině případů se její nabídky a nátlaky nesetkaly s úspěchem. Na spolupráci při‑
stoupil P. Stanislav Norbert Šamárek, který působil od doby Pražského jara až do 
roku 1989 jako kaplan u Panny Marie Sněžné v Praze. V 70. a 80. letech byl coby kněz 
a bývalý politický vězeň56 opakovaně prověřován, v okolí jeho bydliště byla zjišťována 
jeho pověst a názory, byla monitorována jeho kázání. Jako kněz byl velmi oblíbený 
pro svou vstřícnost a lidský přístup i k lidem na okraji církve. Byl však také pasivním 
členem SKD Pit. Protože byl vnímán jako loajální kněz a jeho kázání vyhodnocena 
jako nezávadná, bylo mu umožněno v letech 1984–1985 vycestovat se zájezdem Če‑
doku do NSR, Itálie a Rakouska. Právě po návratu z cest dne 9. 10. 1985 s ním byl 
proveden vázací akt spolupráce (X. správa SNB, 5. odbor, 1. oddělení) a dostal krycí 
jméno „Šaman“. Důvodem přistoupení ke spolupráci byla zřejmě Šamárkova obava 
z odebrání státního souhlasu v souvislosti s jeho kontakty na spolubratry a zřejmě 
i obava z dalšího vyšetřování či uvěznění, protože v 50. letech zažil tvrdé výslechy 
a pobyt na samotce.57

Dlouhodobému nátlaku ze strany StB byl vystaven i P. Řehoř Vojtěch Mareček. 
Ten působil od roku 1969 jako kaplan v Praze na Chodově a od roku 1976 jako admi‑
nistrátor na Spořilově. Rozvíjel tam četné aktivity s mládeží, ministrantské schůzky, 
rozebíral s mladými lidmi duchovně laděnou beletrii, navštěvoval s nimi divadla, zval 
na diskusní večery zajímavé hosty, organizoval setkání manželských párů. Kvůli zá‑
sahům církevního tajemníka musel na počátku roku 1972 ukončit schůzky mládeže 

54 ABS, registrační protokol, osobní svazky tajných spolupracovníků I. správy SNB, zápis k reg. č. 9515, 
8. 4. 1970, Hradec Králové, agent Klement Ruisl – „Ruda“.

55 Tamtéž, registrační protokol, osobní svazky tajných spolupracovníků I. správy SNB, zápis k reg. č. 
10141, 16. 10. 1965, Ústí nad Labem, Josef Dobiáš. Detailně viz PLACHÝ, Jiří: Rozpracování duchov‑
ních litoměřické diecéze Státní bezpečností. Securitas Imperii, 2005, č. 11, s. 33.

56 S. Šamárek byl 5. 11. 1953 odsouzen na 6 let a propuštěn na svobodu po odpykání trestu 16. 9. 1958 
z nápravně pracovního tábora Rtyně v Podkrkonoší.

57 ABS, f. MV ‑KR, svazek nepřátelské osoby (NO) a. č. 776964 MV, reg. č. 21134, Stanislav Šamá‑
rek. Konzultace autora případu P. Šamárka s bratrem ThLic. Petrem Regalátem Benešem OFM,  
dne 28. 11. 2016.
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a následně i manželů. Začátkem 80. let byl intenzivněji sledován, protože StB pojala 
podezření, že se v podzemním prostoru kostela na Spořilově i na dalších místech 
v Praze scházejí františkáni a jejich terciáři58. Státní bezpečnosti také vadila spoři‑
lovská setkání ministrantů a vysokoškolských studentů, kteří se s P. Marečkem dále 
scházeli v prostoru pod kostelem, a zahájila proti němu v prosinci 1980 akci „Se‑
minář“. Setkání katolické mládeže byla označena jako „tajné teologické semináře“ 
směřující k přípravě na studium teologie. P. Mareček byl vyslýchán v dubnu 1983 
v souvislosti s trestní věcí „Kubíček a spol.“ v rámci akce „Vír“ (viz dále). Vyšetřova‑
teli byl vyhodnocen jako rozumný kněz, který není zapleten do nelegální činnosti 
řádu, a jako osoba vhodná ke zpravodajskému využití, potažmo i k navázání spolu‑
práce. Následně s ním měl být pravidelně v měsíčních intervalech prováděn tzv. nu‑
cený styk. Schůzky probíhaly zpočátku spíše neformálně, v přátelském duchu. Npor. 
Luděk Olexa, který se s ním setkával, se mu snažil předestřít, že StB má zájem na 
klidném vývoji církevní politiky, oceňoval jeho vstřícný a pokrokový přístup, hovořil 
s ním o jeho koníčcích, dokonce mu poblahopřál k narozeninám a přinesl mu láhev 
vína atd. Postupně kladl Marečkovi stále více a více otázek o františkánech, ptal se ho 
na konkrétní duchovní v Praze a jeho názory na SKD Pit. Dne 21. října 1984 podal 
Olexa návrh na profylakticko ‑rozkladné opatření v rámci akce „Seminář“ a chtěl při‑
stoupit k vázacímu aktu, ten byl ale odložen až na druhé čtvrtletí roku 1985 z obavy 
z dekonspirace a narušení průběhu rozpracování v souvislosti s dalšími akcemi StB. 
Mareček byl zavázán ke spolupráci s orgány MV 4. 12. 1985 pod krycím jménem „Ře‑
hoř“, avšak odmítl ji podepsat. V záznamu Archivního protokolu agenturních svaz‑
ků a spisů spolupracovníků Statisticko ‑evidenčního odboru FMV, kde byl jeho spis 
v listopadu 1985 zaregistrován, je uveden jako agent StB. Jeho spolupráce trvala až do 
15. 12. 1988 a byla hodnocena jako bezvýznamná, bez zpravodajské hodnoty, stejně 
tak bylo konstatováno, že nepřispěl k „realizaci“ žádné osoby.59

Třetím případem získání člena řádu ke spolupráci s StB je kauza P. Jana Buriana. 
Ten pocházel z katolické rodiny, přičemž jeho strýc P. Bohuslav Burian byl v roce 1952 
odsouzen k 20 letům vězení a zemřel v Leopoldově v roce 1959.60 Burianův otec pra‑
coval dlouhá léta jako kostelník v Brně a po smrti manželky v roce 1974 emigroval do 
Rakouska a stal se tam knězem. Jan Burian se chtěl také stát duchovním a dvakrát se 
neúspěšně hlásil na bohosloveckou fakultu do Litoměřic, kde byl vzhledem ke svému 
třídnímu profilu opakovaně odmítnut. Své cesty ke kněžství se však nevzdal, sblížil 
se s františkány a roku 1977 se nastěhoval do konventu v Liberci. Pod vedením patera 
J. B. Bárty tam tajně studoval teologii a pracoval u Severočeských vodovodů a kanali‑
zací.61 V první polovině 80. let byl objektem zájmu StB – byla proti němu vedena akce 

58 Členové III. řádu sv. Františka (sekulární řád sv. Františka) – laici hlásící se k františkánské spiritualitě 
a stylu života, ale nejsou vázáni řeholními sliby v řádu a nežijí v komunitě.

59 ABS, f. MV ‑KR, signální svazek a. č. 779620, akce „Seminář“, Vojtěch Mareček, s. 48–56; TUČKOVÁ, 
Michaela (ed.): Bohu nejprve buď slouženo. Řehoř Vojtěch Mareček, člověk, kněz a františkán. Farnost u kos‑
tela sv. Anežky České Praha ‑Spořilov, Praha 2014, s. 25–35.

60 Viz VLČEK, Vojtěch: Čeští mučedníci z doby komunismu. Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 2, s. 55–59.
61 ABS, f. Agenturní svazky – Centrála (dále jen MV ‑TS), svazek A (agent) vedený na Jana Buriana  

a. č. 917165 MV.
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v rámci akce „Vír“ v roce 1983. V roce 1984 byl přiřazen k případu „Trojan a spol.“ 
a kvůli tajné řádové činnosti měl být odsouzen za trestný čin maření dozoru nad 
církvemi, avšak díky postoji Generální prokuratury k odsouzení františkánů nedošlo 
a trestní stíhání bylo zastaveno.62 Stejně jako další liberečtí františkáni pokračoval  
i J. Burian dále v řádovém životě v Liberci.

StB se na něj zaměřila, protože se dosud neúspěšně snažila nalézt spolupracovní‑
ka v řadách libereckých františkánů. Emigrace Burianova otce a jeho touha se s ním 
setkat stejně jako Burianova labilita se orgánům StB v danou chvíli velmi hodily. Nej‑
později od 10. 9. 1986 s ním probíhal na jeho pracovišti tzv. nucený styk. Při něm se 
Burian svěřil se svou nespokojeností s přeřazením na horší místo z kanceláře na pozi‑
ci skladníka, přičemž pracovník Bezpečnosti mu přislíbil projednání možnosti návra‑
tu na původní pozici. Burian se především zajímal o možnost vycestování za otcem, 
případně i o legální vystěhování do Rakouska. Nechtěl o tom hovořit se spolubratry, 
protože se při zmínce o možnosti odejít za otcem setkal s velmi kritickým postojem 
svého zpovědníka, který mu emigraci přímo zakázal. Burian proto žádal od pracov‑
níka StB diskrétnost v této záležitosti, obával se další negativní reakce spolubratrů 
a ztráty majetku, který vložil do společného řádového fondu. Měl také obavy z dů‑
sledků pro řád, pokud by zůstal v emigraci, protože jeden z řádových domů v Liberci 
byl zapsán v katastru nemovitostí jako jeho osobní vlastnictví.63 StB mu také nabídla 
možnost, že by jeho otci, který byl v Československu po odchodu do emigrace v roce 
1974 v nepřítomnosti odsouzen, mohlo být umožněno se do ČSSR vrátit a prostřed‑
nictvím prezidentské amnestie by mu byl jeho trestný čin amnestován. To ale Burian 
odmítl. Stejně tak nechtěl s vyšetřovateli hovořit o možnosti legalizace jeho teologic‑
kých studií, což by ho jasně odlišilo od ostatních františkánů.

Od počátku uzavření spolupráce s StB se obával vyzrazení a žádal co nejmenší 
četnost schůzek a omezení spolupráce na minimum. Podle operativců se u něj proje‑
vovaly známky výčitek a zneklidnění, jeho chování bylo hodnoceno jako alibistické. 
Tlak ze strany StB nesporně přispěl ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Burian se 
snažil kontaktům s příslušníky tajné policie vyhýbat, nechal se na pracovišti před 
nimi zapírat a snažil se jim uniknout. Rovněž s nimi hrál dvojí hru – jeho kněžské svě‑
cení se uskutečnilo v Německu už v roce 1983, zatímco jim uvedl, že vůbec neproběh‑
lo. Svůj závazek spolupráce s spolubratrům záhy prozradil, přičemž tajná policie to 
zjistila až v roce 1989. V podávaných hlášeních se dle spolubratrů snažil sdělovat ne‑
příliš podstatné věci, aby nikoho neohrozil, což lze potvrdit, protože na základě jeho 
zpráv nebyl nikdo z libereckého konventu ve 2. polovině 80. let zatčen či odsouzen.64

62 ABS, f. MV ‑KR, signální svazek a. č. 932764 MV, reg. č. 21517, krycí jméno „Minor“, osobní svazek 
vedený na Jana Buriana, S StB Ústí nad Labem, II. odbor, 2. oddělení – návrh na uložení svazku Minor 
do archivu z 10. 12. 1986.

63 Tamtéž, svazek a. č. 940719 MV, osobní svazek vedený na Antonína Dabrowského, S StB Ústí nad 
Labem, II. odbor, 2. oddělení, Burian Jan – záznam z nuceného styku, 15. 9. 1986, s. 18–20.

64 Konzultace autora textu o případu P. Buriana s bratrem ThLic. Petrem Regalátem Benešem OFM 
a Antonínem Dąbrowským OFM, dne 27. 11. 2016.
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Jan Burian byl získán ke spolupráci 2. 12. 1986 a stal se agentem StB pod krycím 
jménem „Tomáš“. Byl registrován 12. prosince 1986 pod registračním číslem 525211 
u 2. oddělení II. odboru S StB Ústí nad Labem.65 Jeho kontakty s StB trvaly až do 
12. prosince 1989 a čítaly nejméně 24 schůzek, na kterých informoval především 
o dění v libereckém konventu a celkově v řádu a předal 20 zpráv informativního cha‑
rakteru. Burian se ocitl v konventu dočasně v určité izolaci a žil v Liberci v domě 
na ulici Vrchlického sám. Je třeba říct, že se dále aktivně podílel na řádovém životě 
liberecké komunity a také se spolubratrem Heinschem tajně učil v konventu děti ná‑
boženství, což neuniklo pozornosti StB.66

Ani v jednom ze tří uvedených případů se nejednalo o agenta, který by vstoupil 
do kontaktu s StB dobrovolně a inicioval jej, natožpak že by chtěl podávat zprávy, 
které by měly poškodit františkánský řád a jeho členy, jako např. v případě bývalého 
slovenského františkána Štefana Náhlika (viz následující kapitola). Všichni tří uvede‑
ní duchovní se ocitli v tlaku ze strany StB, byli vydíráni a ustoupili mu. Nebyli bojov‑
nými typy jako pater J. B. Bárta či pater A. Zlámal, kteří neváhali opakovaně vstoupit 
do konfliktů se státní mocí i za cenu vyšetřování a uvěznění i ve vysokém věku. Pater  
S. N. Šamárek i pater Ř. V. Mareček pokračovali ve své kněžské službě a členství v řádu 
i po roce 1989, Pater J. Burian řád opustil.

Trestní stíhání příslušníků řádu a soudní procesy

Nejvýraznější formu represí vůči členům františkánského řádu představovalo jejich 
trestní stíhání a soudní procesy s nimi. Prvním stíhaným františkánem za normali‑
zace byl P. Stanislav František Juřík67, který působil od roku 1968 v Plzni jako kaplan 
u františkánského kostela P. Marie Nanebevzaté. Věnoval se zpovídání, návštěvám 
nemocných, bohoslužbám i v dalších kostelích v Plzni, duchovní službě v kremato‑
riu. Svou pozornost zaměřoval také na františkánské terciáře a mládež, u níž měl 

65 PLACHÝ, Jiří: Rozpracování duchovních litoměřické diecéze Státní bezpečností, s. 14.
66 ABS, f. MV ‑KR, svazek a. č. 940719 MV, osobní svazek vedený na Antonína Dabrowského, S StB Ústí 

nad Labem, II. odbor, 2. oddělení, Miroslav Heinsch – situace v řádovém seskupení františkánů v Li‑
berci, 16. 3. 1989, s. 18–20. ABS, f. MV ‑TS, svazek a. č. 917165 MV, svazek A (agent) vedený na Jana 
Buriana, Zpráva o získání ke spolupráci TS „Tomáš“, 8. 12. 1986, s. 165–170 a Návrh na ukončení 
spolupráce s TS „Tomáš“, 12. prosince 1989, s. 183–184.

67 P. František Stanislav Juřík OFM se narodil 18. 9. 1909 ve Veselé u Slušovic. Absolvoval gymnázium 
v Kroměříži a tamní juvenát františkánů. V roce 1927 nastoupil do noviciátu františkánského řádu. 
Na kněze byl vysvěcen 29. 6. 1933. V letech 1932–1935 studoval filozofii v Salcburku a teologii ve 
Schwazu. Po návratu působil v klášteře v Plzni, poté jako prefekt studentů v Kroměříži a následně 
jako kvardián v Hájku. V roce 1949 se stal kvardiánem kláštera v Praze. Dne 17. 8. 1950 byl u Státního 
soudu v Praze odsouzen za zločin velezrady na 14 let. Byl vězněn na Mírově a pracoval v táborech na 
Jáchymovsku. Na svobodu byl propuštěn na amnestii v roce 1960. Následně se vrátil do svého rodiště. 
V roce 1968 mohl nastoupit opět do duchovní správy a působil jako kaplan v Plzni. Tam se stal velmi 
oblíbeným mezi mládeží a napomohl aktivizaci III. řádu sv. Františka. Dne 7. 7. 1972 byl odsouzen 
Okresním soudem v Plzni na 15 měsíců za zneužití náboženské funkce. Po propuštění se nemohl 
vrátit do duchovní správy a odešel do důchodu. V 80. letech se podílel na vzniku a vedení tajných ko‑
munit františkánů a františkánek na Slovensku – v Bratislavě, Košicích a Trnavě. V posledních letech 
života působil jako duchovní u sester sv. Kříže v Choryni. Zemřel 26. 4. 2005.
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StB. Dne 19. listopadu 1971 byl obviněn odborem vyšetřování StB Plzeň z trestného 
činu zneužití náboženské funkce. Trestné činnosti se měl dle vyšetřovatelů dopustit 
při vyprávění anekdot a narážkami v kázáních a běžných hovorech s mladými lidmi, 
a to od počátku roku 1971 až do listopadu téhož roku v kostele františkánů v Plzni 
i ve svém bytě. Dle soudu měl zpochybnit oprávněnost vedoucí úlohy KSČ, správ‑
nost spojenectví se SSSR a dále se měl hanlivě vyjadřovat o politice státu a tvrdit, 
že v ČSSR není církevní svoboda a lidé jsou odtrhováni od církve. Ve výslechovém 
protokolu z 22. 11. 1971 k tomu otevřeně uvedl: S politikou státu vůči obci -církvi ale ze 
zásadních ideologických důvodů nesouhlasím, protože jsem svědkem toho, jak je náboženství 
omezováno zásahy státních orgánů, jak je omezováno vyučování náboženství na farách apod. 
Mám výhrady ke státu i v tomto směru, že kupříkladu řeholníci v Polsku a NDR mohou nor-
málně pracovat jako dříve, jak to bývalo u nás za I. republiky, což se týká i náboru nových 
řeholníků a celkového jejich působení v řeholi. Toto u nás není a tím se cítím omezen, jako člen 
řádu Františkánů, kterému byla vzata možnost působení na další občany.68 Vyšetřování bylo 
skončeno 23. 12. 1971 a Juřík byl Okresním soudem Plzeň ‑město 7. 7. 1972 odsouzen 
za zneužití náboženské funkce dle paragrafu § 101 tr. zákona na 15 měsíců nepod‑
míněně. Součástí trestu byl i zákaz výkonu funkce duchovního na dobu 5 let.69 Proti 
rozsudku se F. Juřík odvolal, načež Krajský soud v Plzni dne 25. 10. 1972 překvalifi‑
koval jeho jednání na trestný čin pobuřování podle § 100 a výše trestu zůstala stejná, 
tedy 15 měsíců v I. nápravně výchovné skupině, včetně zákazu kněžského působení.  
P. Juřík byl propuštěn na svobodu na základě amnestie z 25. února 1973.70

Místem intenzivního rozvoje františkánského díla v 70. letech byl Liberec. Vznikly 
tam ve třech rodinných domech řádové františkánské komunity – v ulici Vrchlického 
č. p. 328/81 (Liberec XIV – Ruprechtice), Na Perštýně č. p. 243/15 (Liberec IV – Perštýn) 
a v ulici Nad Nisou č. p. 205 (Liberec XXV – Vesec). Ve společných komunitách tam žilo 
nejméně sedm františkánských bratří a několik sester, přičemž udržovali jejich chod ze 
společných prostředků.71 Hlavním organizátorem zdejších komunit byl P. J. B. Bárta, 
který se po definitivním odebrání státního souhlasu v roce 1976 začal naplno věnovat 
řádu. Pro františkánské společenství zakoupil dům v ulici Na Perštýně. Připravoval 
a organizoval od roku 1974 podzemní řádová studia teologie. Dával řeholním sestrám 
exercicie, zajišťoval tajná kněžská svěcení a podílel se na vytváření křesťanského sa‑
mizdatu. Udržoval skryté kontakty i s biskupy a řádovými spolubratry na Slovensku, 
v NDR a Polsku, kam opakovaně zajížděl a také vedl duchovní cvičení.72 Jeho činnost 
i aktivity libereckých františkánů byly samozřejmě monitorovány StB.

68 ABS, f. PL ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑7450 Plzeň, F. Juřík, výslechový protokol z 22. 11. 1971, s. 2.
69 Tamtéž, rozsudek okresního soudu Plzeň ‑město, sp. zn. 5 T 22/72, s. 69.
70 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 3 t 455/72.
71 Anton Popovič, Karel Dachovský, Jan Záň, Jan Burian, Georgios Iljas, Josef Zamkovski, Antonín 

Dąbrowski, Ctirad Pospíšil, Alžběta Bolješíková, Alena Jánošíková, Jarmila Sedlaříková, Jitka Daňhe‑
lová, Antonie Pavlíková a Květoslava Vinklárková.

72 BENEŠ, Regalát Petr – HLAVÁČEK, Petr – KAŠPAR, Jan – KŘEČKOVÁ, Jitka: Historia franciscana, s. 116 
a 134.
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73 Knihovna Libri prohibiti (dále jen KLP), Trestní stíhání J. Bárty. Informace o církvi, 1981, roč. 2, č. 6,  
s. 15–20, viz také ABS, f. MV ‑OB, objektový svazek a. č. 1954 MV, reg. č. 333, rok 1971, Františkáni,  
s. 110–118.

74 KLP, Zprávy – Československo. Informace o církvi, 1981, roč. 2, č. 4, s. 20.
75 ABS, f. MV ‑KR, svazek a. č. 940719 MV, reg. č. 24367, osobní svazek vedený na Antonína Dabrowské‑

ho, krycí jméno „Anton“, Dabrowski Antonín – výpis z akce Minor, 26. 7. 1983, s. 8–10; KLP, Vážený 
pane prezidente. Informace o církvi, 1981, roč. 2, č. 2, s. 7.

76 KLP, Dopis V. Zlámala okresnímu soudu v Liberci. Informace o církvi, 1981, roč. 2, č. 3, s. 9.
77 P. Bárta byl 1. 11. 1952 odsouzen Státním soudem v Praze za velezradu na 20 let – viz ABS, f. MV ‑V, 

vyšetřovací spis a. č. V‑691 MV, Bárta a spol.
78 P. Trojan byl 1. 12. 1961 odsouzen spolu s dalšími šesti františkány Krajským soudem v Praze za 

podvracení republiky a ohrožení státního tajemství na čtyři roky – viz ABS, f. MV ‑V, vyšetřovací spis  
a. č. V‑1531 MV Řezníček a spol.

79 ABS, f. MV ‑OB, objektový svazek a. č. 1954 MV, reg. č. 333, rok 1971, Františkáni, Rozsudek Okresního 
soudu v Liberci, sp. zn. 1 T 1017/81‑479 ze 7. 4. 1982 a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
sp. zn. 1 T0 8/82‑496 z 21. 7. 1982. Dostupné také in RABAS, Josef: Christen vor Gericht (Polizei- und 
Gerichtsakten aus der Tschechoslowakei). Funk ‑Druck Eichstätt, München 1987, s. 55–76.

80 DACHOVSKÝ, Karel: Cesta františkánského kněze Jana Bárty.

P. Bárta byl nejprve úředně napomenut – 15. 4. 1980 mu byla vyhlášena výstraha 
SNB, 18. 11. 1980 u něj byla provedena domovní prohlídka a bylo mu zabaveno velké 
množství literatury, kněžská roucha a liturgické náčiní, stejně jako i dalším františká‑
nům, např. Antonínu Dąbrowskému.73 Přesto P. Bárta pokračoval v dosavadních akti‑
vitách. Od 25. 11. 1980 byl za tuto činnost tři měsíce ve vyšetřovací vazbě a 18. 2. 1981 
byl propuštěn na svobodu.74 Mezitím byli vyslýcháni členové libereckých komunit. 
Proti zatčení P. Bárty, jeho vyšetřování a zabavení bohoslužebných věcí a literatury 
protestovali dopisem na okresní a krajskou prokuraturu i na prezidentskou kancelář 
16. 12. 1980 mladí spolubratři v čele s A. Dabrowským,75 ostrý protest zaslal prezi‑
dentské kanceláři také provinciál františkánského řádu P. A. Zlámal.76

Rozsáhlejší zásah proti františkánům byl zahájen v Liberci pod krycím názvem 
„Frantík“. Zatčen byl P. J. B. Bárta77 a P. Kosmas Ladislav Trojan78, který se do Liberce 
přistěhoval v roce 1974 a pro františkány zakoupil rodinný dům ve Vrchlického ulici. 
Až do odchodu do důchodu pracoval jako obvodní lékař v liberecké nemocnici. Oba 
kněží už měli trpké zkušenosti s komunistickým režimem a oba byli obviněni z nezá‑
konného organizování konventů františkánského řádu v Liberci, konání mší a dalších 
náboženských úkonů za účasti dalších osob – modliteb, duchovních obnov atd. bez 
státního souhlasu. Bárta byl navíc obžalován, že už od roku 1971 až do svého zatčení 
organizoval, vedl výuku bohosloví nejméně devíti františkánských bohoslovců a při‑
pravoval je na kněžské vysvěcení. Zajišťoval pro ně také studijní materiály a dále je roz‑
šiřoval. Rovněž mu bylo kladeno za vinu, že dával konzultace studentům a zkoušel je.

Dne 7. 4. 1982 byli oba duchovní odsouzeni Okresním soudem v Liberci za trestný 
čin maření dozoru nad církvemi podle § 178 tr. zákona – Bárta na 18 měsíců nepod‑
míněně, Trojan na 10 měsíců, přičemž u něj soud povolil podmíněný odklad výkonu 
trestu na dobu tří let.79 Po odvolání byl Bártovi rozsudkem Krajského soudu v Ústí 
nad Labem z 21. 7. 1982 trest snížen na 12 měsíců nepodmíněně, ale ten – vzhledem 
ke špatnému zdravotnímu stavu (autohavárie, opakované infarkty) – nemohl do vý‑
konu trestu nastoupit a 9. 12. 1982 zemřel.80
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munitách v Liberci, dokonce v dalších měsících se tam přistěhovali noví adepti vstu‑
pu do řádu. Stejně tak ale neskončilo zastrašování libereckých františkánů ze strany 
StB. Už v roce 1979 byly zahájeny akce „Minor“ a „Anton“ s cílem sledování tamních 
františkánských noviců, bohoslovců a sester, např. J. Buriana a A. Dąbrowského. StB 
zamýšlela dokumentovat a prokázat Burianovi trestný čin krácení daně dle § 148  
tr. zákona, jehož se měl spolu s Bártou dopustit při převodu jednoho z řádových 
domů ve Vrchlického ulici na svou osobu. Stejným způsobem mělo být prošetře‑
no vlastnictví domů Nad Nisou ve Vesci (napsán na členy řádu Jana Záně, Jarmilu 
Sedlaříkovou a Jitku Daňhelovou) a domu v ulici Na Perštýně (napsán na J. B. Bártu 
a Alenu Jánošíkovou), přičemž zmínění členové řádu měli být také vyšetřováni kvůli 
stejnému trestnému činu. Hlavním cílem akce bylo zlikvidovat řádový movitý majetek 
a dosáhnout likvidace řeholních komunit františkánů v Liberci. V průběhu roku 1981 
bylo pracovníky 2. oddělení II. odboru Správy StB v Ústí nad Labem zpracováváno 
obvinění mladých františkánů z nedovoleného studia teologie, tedy dle § 178 (maření 
dozoru nad církvemi), byly sledovány jejich cesty, odposlouchávány jejich telefonické 
hovory, zvláště se zaměřením na kontakty s dalšími členy řádu mimo Liberec. S fran‑
tiškány vyhledávali kontakty vysílaní spolupracovníci StB – agenti „Vikář“ a „Karel“ 
(autorovi se jej nepodařilo identifikovat) – oba duchovní. Zásah v rámci akce „Minor“ 
byl precizován začátkem roku 1983 a měl být proveden v součinnosti s celostátní akcí 
proti františkánům, dle pokynů 5. odboru X. správy SNB, jenž měl celou akci řídit.81

Zároveň s realizací libereckých františkánů zaměřila StB v letech 1981–1983 svou 
pozornost na aktivní členy řádu i v dalších místech republiky. Díky materiálům zaba‑
veným během domovních prohlídek v Liberci, výslechům, sledování a odposlechům 
získala StB přesnou představu o ilegálních strukturách řádu, nových členech a fun‑
gujícím tajném studiu bohosloví. V souhrnné zprávě 5. oddělení 2. odboru Správy 
StB Praha z 15. 3. 1983 je popsáno fungování řádu, včetně jednotlivých členů defi‑
nitoria82, je v ní detailní výčet členů řádu k 13. 2. 1983 – 50 kněží (tři mimo ČSSR), 
17 kleriků teologů, tři klerici novici, 13 laiků, celkem 83 členů řádu. Konstatuje se 
průběh tajného studia, formace, včetně svěcení kněží v Polsku, Maďarsku a NDR, 
jsou vyjmenováni lektoři i někteří studenti, kteří u nich skládali zkoušky. Ve zprávě je 
charakterizována praxe opatřování a rozmnožování literatury pro studenty, kontakty 
řádu v zahraničí či na členy Charty 77 a dalších opoziční hnutí.83

V rámci akce „Kuba“ byly sledovány aktivity a kontakty provinčního ministra řádu 
Františka Kubíčka, který působil jako výpomocný duchovní u sv. Voršily v Praze.84 

Sledování se týkalo také řádových lektorů, kteří se podíleli na realizaci ilegálního stu‑

81 ABS, f. MV ‑KR, signální svazek a. č. 932764 MV, reg. č. 21517, krycí jméno „Minor“, Jan Burian, Návrh 
na realizaci akce „ Minor“ z 21. 1. 1983, s. 15–26 a tamtéž, osobní svazek a. č. 940719 MV, reg. č. 24367, 
krycí jméno „Anton“, Antonín Dabrowski, Výpis z akce Minor, 26. 7. 1983, s. 10–13.

82 Definitorium – poradní orgán řádového ministra (představeného) provincie.
83 ABS, f. MV ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑41242 MV, Fr. Kubíček a spol., 3. část, sv. č. 2., Tr. věc obv. Fran‑

tišek Kubíček a spol. – předložení závěrečné zprávy s návrhem na konečné opatření z 11. 7. 1983,  
s. 58–78.

84 Tamtéž, P. František Kubíček, Návrh na realizaci objekta v akci „Kuba“, 8. 3. 1983, s. 5–10.
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dia teologie. V rámci akce „Macek“ byl rozpracován P. A. Moc, výpomocný duchovní 
v Praze ‑Michli, který se věnoval bohoslovcům, ale také členům III. řádu sv. Františ‑
ka.85 V souvislosti s řízením provincie, studiem bohosloví, přijímáním nových členů 
a kontakty s jednotlivými členy řádu a řádovými komunitami byl zaveden v březnu 
1981 signální svazek „Šéf“ na P. A Zlámala, do roku 1981 provinčního ministra řádu, 
žijícího v Roztokách u Prahy.86

Důležitým doplněním získaných informací pro Státní bezpečnost byly výpově‑
di Štefana Náhlika, bývalého novice řádu na Slovensku, který v roce 1977 noviciát 
opustil a následně se oženil s bývalou členkou řádu. V roce 1982 sdělil Bezpečnosti 
cenné informace o činnosti řádu – vysvětlil příslušníkům StB, jak funguje struktura 
řehole, předal jim jména tajných řeholníků a řeholnic i s jejich zaměstnáními, vyzra‑
dil způsoby rozmnožování a distribuce studijních textů, objasnil fungování tajného 
studia, řádové formace, řádových komunit i tajných svěcení, včetně jména jednoho ze 
světitelů, tajného biskupa J. Korce. Náhlik informoval bratislavskou StB také o čin‑
nosti českých františkánů na Slovensku a pobytu slovenských řeholníků v českých 
komunitách, protože vozil v 70. letech provinciála P. A. Zlámala po Slovensku a při‑
vážel za ním na Moravu novice a také věděl o lektorské činnosti P. Bárty a P. Jáchyma 
na Slovensku. Následně 1. 10. 1982 podepsal spolupráci s StB a stal se jejím agentem 
pod krycím jménem „Rubens“. Snažil se navázat kontakt s členy řádu a dodal několik 
zpráv z františkánského prostředí, především se měl zaměřovat na slovenské kleriky.87

Akce „Vír“

Po zjištění rozsahu skrytých aktivit františkánského řádu, svou četností značně převy‑
šující ostatní řády a kongregace, přistoupila StB k přípravě koordinovaného celostát‑
ního zásahu proti jednotlivým řádovým komunitám a jejich členům s cílem ochromit 
vedení řádu a utlumit jeho činnost. Akce byla připravována od roku 1982 a objevila 
se v plánu činnosti X. správy SNB na rok 1983, v části problematika církví a sekt, 
konkrétně v bodu 4) Boj proti nelegální církvi tajným biskupům, tajným kněžím, 
vedoucím osobám laického hnutí a řeholním společnostem: V akci Vír, zaměřené k za-
mezení nepřátelské činnosti nelegálního řádu františkánů, dokončit rozpracování v součinnosti 
s XII. správou SNB a 2. odbory S StB tak, aby v I. čtvrtletí bylo provedeno realizační opatření.88

Podle protokolů X. správy SNB se StB začala intenzivně zabývat přípravami akce 
proti františkánům od října 1982. Dne 12. 10. toho roku byly z X. správy rozeslá‑
ny základní instrukce o připravovaném zásahu pěti krajským správám StB, jichž se 
týkal (Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem, Bratislava a Košice), a rovněž na 
XII. správu SNB (Správa kontrarozvědky v Bratislavě). Zároveň s tím StB shroma‑

85 Tamtéž, Návrh na realizaci objekta v akci „Macek“, 8. 3. 1983, s. 11–13.
86 ABS, f. MV ‑KR, signální svazek a. č. 828619 MV, reg. č. 35445, krycí jméno „Šéf“, Vojtěch Zlámal,  

P. Josef Zlámal – předání poznatků, 23. 3. 1981, s. 10–11.
87 DUBOVSKÝ, Patrik: Akcia „VÍR“, s. 34–35.
88 ABS, f. Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli – X. správa (dále jen A 36), inv. j. 326, 

Plán činnosti na rok 1983, 17. 12. 1982, s. 8.
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osobnosti řádu. Od začátku roku 1983 se přípravy zintenzivnily, počítalo se i se spo‑
luprací Veřejné bezpečnosti. Obvinění proti františkánům byla připravována podle 
§ 178 trestního zákona – maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. 
Dne 6. 1. 1983 rozeslala X. správa návrh na realizaci akce „Vír“ příslušným krajským 
správám StB. Na celostátní poradě konané 1. 2. 1983 bylo rozhodnuto, že se akce 
uskuteční najednou ve všech vytypovaných lokalitách, kde se nacházely tajné řádové 
komunity. Vyšetřování měli vést vyšetřovatelé VB za pomoci pracovníků II. odborů 
správ StB, z čehož vyplývá, že se příslušníci StB obávali dekonspirace. Následně byl 
koordinován společný postup VB a StB, akce byla připravována také v součinnosti 
s regionálně příslušnými okresními a městskými prokuraturami. Jednotlivé krajské 
správy StB, včetně slovenských, zaslaly na X. správu plány realizace v jednotlivých kra‑
jích. V únoru a březnu dosáhlo největší intenzity sledování členů řádu – k některým 
významným představitelům byly vypracovány desítky zpráv o jejich setkáních a tele‑
fonních rozhovorech. Dne 23. 3. 1983 proběhla celostátní porada zainteresovaných 
krajských správ StB a byla finalizována opatření pro realizaci akce „Vír“ – termín byl 
naplánován na 27. 3. 1983.89

Na Květnou neděli 27. 3. 1983 zahájila StB spolu s příslušníky VB rozsáhlý celo‑
republikový zásah proti františkánskému řádu, tzv. akci „Vír“, která navazovala na 
zásah proti františkánům v Liberci. Zatýkání, výslechy a domovní prohlídky se usku‑
tečnily v místech, kde fungovaly skryté františkánské komunity či bydleli jednotlivci – 
členové, členky řádu i laici – členové III. řádu. Akce probíhala v rodinných domech, 
na farách i v bytech, a to na pěti místech v Praze (především v Kunraticích), Rozto‑
kách u P. Zlámala, v Jesenici u P. Řechky, ve Staré Boleslavi a na Vysoké u Mělníka  
u P. Bernarda Říského, u P. Tadeáše Šťastného ve Voticích u Benešova, v Čáslavi, v Plz‑
ni u P. M. Pometla, v Jindřichově Hradci u P. R. Jáchyma, v Liberci ve všech třech kon‑
ventech, stejně jako na Slovensku v Bratislavě, Košicích, Prešově, Popradě, Hlohovci, 
Ružomberoku aj. Vyšetřovatelé provedli uvedená opatření v celé republice u téměř 
250 osob.90 Šlo o největší represivní zásah StB proti církvi v 70. a 80. letech. Je ale 
překvapivé, že minul komunitu v Brně v Karlově ulici, přičemž právě tento konvent 
rozvinul ve 2. polovině 80. let pravděpodobně nejpočetnější františkánskou komuni‑
tu v Československu během totality.91

V Praze ‑Ruzyni byli vzati do vazby P. I. Kubíček92, P. A. Zlámal, P. A. Moc, Ing. Jiří 
Tůma, v Českých Budějovicích P. R. Jáchym a v Plzni P. Josef Mazanec a P. František 
Pometlo. Zatčeno a několik týdnů zadržováno bylo celkem 18 františkánů a františ‑
kánek, část z nich byla propuštěna na svobodu až v polovině června 1983, s výjimkou 

89 DUBOVSKÝ, Patrik: Akcia „VÍR“, s. 36 a ABS, f. A 36, inv. j. 326, Plán činnosti na rok 1983, 17. 12. 1982.
90 KLP, Sdělení VONS č. 324, Zásah proti příslušníkům františkánského řádu. Informace o Chartě 77, 

1983, roč. 6, č. 4, s. 5.
91 BENEŠ, Regalát Petr – HLAVÁČEK, Petr – KAŠPAR, Jan – KŘEČKOVÁ, Jitka: Historia franciscana,  

s. 136–137.
92 P. František Inocenc Kubíček OFM se narodil 2. 10. 1913 ve Vídni v rodině poštovního zřízence, která 

se po vzniku ČSR přestěhovala do Prahy. V patnácti letech vstoupil do františkánského řádu a přijal 
jméno Inocenc. V letech 1933–1936 studoval teologii v Praze a ve Schwazu v Tyrolsku. Na kněze byl
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P. Pometla a P. Mazance, kteří byli i odsouzeni (jejich případ viz dále).93 Během do‑
movních prohlídek bylo zabaveno značné množství náboženské literatury s františ‑
kánskou tematikou, překlady textů, studijní materiály pro bohoslovce, samizdatové 
strojopisy, dále liturgické náčiní, řeholní roucha, fotografie, magnetofonové nahráv‑
ky, korespondence, 15 psacích strojů, vkladní knížky i hotovost (např. u P. Zlámala 
to bylo 6 pytlů věcí a 13 obálek, u P. Kubíčka čítal seznam zabavených věcí 544 polo‑
žek!).94 Pouze část z nich byla později vrácena.

Největší skupinu zatčených a vyšetřovaných v českých zemích tvořila pražská sku‑
pina františkánů: P. Kubíček, provinciál, tehdy výpomocný duchovní u sv. Jiljí v Praze 
(zatčen 28. 3. 1983)95, P. Zlámal, invalidní důchodce bez státního souhlasu, bývalý 
provinciál a tehdejší sekretář provincie (zatčen 30. 3. 1983)96, P. Moc, výpomocný du‑
chovní u sv. Františka v Praze (zatčen 27. 3. 1983)97, přičemž všichni tři již v 50. a 60. 
letech zažili komunistické věznění. Čtvrtým vyšetřovaným v této skupině byl laik Ing. 
Jiří Tůma, člen III. řádu sv. Františka. Zmínění kněží byli od 29. 3. trestně stíháni 
podle § 178 pro trestný čin maření dozoru nad církvemi, a to proto, že organizovali, 
řídili a realizovali činnost františkánského řádu, který byl vyšetřujícími orgány ozna‑
čen jako nepovolený. Ing. Tůma byl obviněn z rozmnožování a distribuce tiskovin 
vydávaných františkánskou provincií a také z podílu na činnosti řádu. V souvislosti 
s vyšetřováním františkánů v Praze a Středočeském kraji byla vyslýchána řada bratří 
františkánských kněží i kleriků (např. Jindřich Řechka, Vojtěch Mareček, Matouš Sle‑
ziak, Bedřich Šťastný, Miroslav Hřebec, Pavol Rúčka), sester františkánek a řádových 
kandidátek (Matilda Dančová, Marie Fabíková, Marie Kůglová, Františka Nosková) 
a členů III. řádu sv. Františka, františkánských příznivců či katolických aktivistů – 
celkem kolem 20 osob. K činnosti zatčených františkánů Kubíčka, Zlámala, Jáchyma 
a Moce vypovídal v Bratislavě 28. 3. 1983 jako svědek bývalý člen řádu a agent StB  

 vysvěcen v roce 1936 v Praze. Od roku 1937 si doplňoval svá studia na Přírodovědecké fakultě v Praze, 
aby mohl učit na gymnáziu v Kroměříži. Po zrušení gymnázia žil v konventu v Hájku u Kladna, od‑
kud byl v dubnu 1950 převezen do centralizačního střediska v Hejnicích a následně do internačního 
kláštera v Želivi. Tam se podílel na organizování skrytých aktivit a na kontaktech se spolubratry mimo 
internaci. V roce 1952 byl zatčen a v následujícím roce 27. 3. odsouzen v procesu u Krajského soudu 
v Jihlavě pro trestné činy velezrady a vyzvědačství na 22 let. Byl propuštěn na amnestii v květnu 1960 
a poté pracoval v pražské teplárně jako topič. Tajně udržoval kontakty se spolubratry. V roce 1968 
získal státní souhlas pro výpomocnou duchovní službu u kostela sv. Jiljí a sv. Voršily v Praze. V letech 
1980–1987 zastával v řádu funkci provinčního ministra. V březnu 1983 byl zatčen, zadržován ve vazbě 
dva měsíce a obviněn z trestného činu maření dozoru nad církvemi. Po obnovení činnosti řádu půso‑
bil nadále v Praze, také jako archivář a provinční sekretář. Zemřel 22. 11. 1993.

93 BENEŠ, Regalát Petr – HLAVÁČEK, Petr – KAŠPAR, Jan – KŘEČKOVÁ, Jitka: Historia franciscana, s. 136.
94 ABS, f. MV ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑41242 MV, Fr. Kubíček a spol., 1. část, sv. č. 2, Protokol o provedení 

domovní prohlídky u obv. Zlámala (včetně příloh), 27. 3. 1983, s. 93–131.
95 Byl odsouzen 27. 3. 1952 Krajským soudem v Jihlavě za velezradu a špionáž na 22 let – viz ABS,  

f. Historický fond MV (MV ‑H), a. č. H‑394, sv. č. 10.
96 Dne 16. 1. 1950 byl odsouzen Státním soudem za pobuřování proti republice na jeden a půl roku (viz 

NA, f. Státní prokuratura – nezpracováno, sp. zn. Or I 1562/49) a znovu Krajským soudem v Praze 
1. 12. 1961 za podvracení republiky na 6 let (ABS, f. MV ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑1531 MV).

97 Státním soudem byl odsouzen 10. 1. 1950 na 7 let za pobuřování proti republice – viz NA, f. Státní 
prokuratura – nezpracováno, sp. zn. Or 1692/49.



Vojtěch Vlček

266

S
T

U
D

IE
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii Š. Náhlik, který detailně popsal jejich aktivity a činnost na Slovensku.98 Někteří vy‑

slýchaní odmítali s vyšetřovateli komunikovat a odpovídat na jejich otázky, např. 
Vladimír Řechka a nejotevřeněji asi Pavol Rúčka: S odvoláním na § 100, odst. 2 tr. řádu 
odmítám vypovídat, protože je to proti mému svědomí a základním náboženským právům, 
které byly projednány a podepsány naší vládou v Helsinkách. Na další otázky vyšetřovatele 
odpovídal: Nerozumím otázce či Nepamatuji se.99

V rámci vyšetřování StB detailně zmapovala organizační strukturu i členy františ‑
kánského řádu. Vyšetřovatelé získali přesné informace o jeho členech, komunitách, 
studentech bohosloví a uváděli, že řád má v českých zemích kolem 90 členů a v po‑
sledních letech se díky skrytým aktivitám jejich počet výrazně rozšířil – o 13 nových 
kněží, 16 kleriků bohoslovců, 13 laiků a 3 kandidáty. StB rozkryla také kontakty řádu 
v zahraničí a díky materiálu zabavenému během domovních prohlídek zjistili vyšetřo‑
vatelé rozsah skryté náboženské produkce literatury, časopisů i rozšiřování samizdatu 
(Informace o církvi, Serafinská cesta). Rovněž zjistili kontakty vedení řádu s Chartou 77 
přes Václava Bendu a jeho rodinu.

Výsledkem dlouhodobého sledování a samotné akce „Vír“ byl rozsáhlý popis ak‑
tivit a života řádu – jednotlivé řádové komunity, jejich členové, vlastnictví řeholních 
domů, přijímání nových členů, systém studia, zkoušení bohoslovců (lektoři a exami‑
nátoři Zlámal, Kubíček, Moc) a jejich svěcení v NDR, setkávání členů řádu, boho‑
služby, systém zajišťování hospodářských potřeb, spolupráce s kongregací Školských 
sester řádu sv. Františka atd.

P. Kubíček byl propuštěn z vazby 23. 5. a P. Zlámal 26. 5. 1983. Vyšetřovatel StB 
npor. Jiří Musil, který vedl vyšetřování pražské skupiny, pozval 28. 6. 1983 všechny čty‑
ři vyšetřované ze skupiny „Kubíček a spol.“ i s jejich obhájci, aby je seznámil s výsledky 
vyšetřování. Dne 11. 7. 1983 navrhl Městské prokuratuře v Praze obžalovat Kubíčka, 
Zlámala, Moce a Tůmu z vysoce společensky nebezpečné činnosti, ztížené její délkou, roz‑
sahem i jejich předešlou trestnou činností a obvinit je z trestného činu maření dozoru 
nad církvemi.100 Podobně jako v dalších případech z akce „Vír“ však k soudnímu přelí‑
čení nikdy nedošlo. Trestní stíhání se protahovalo a obvinění zůstávali dále v nejistotě 
ohledně výsledku. Dne 19. listopadu 1987 požádal P. Kubíček Městskou prokuraturu 
v Praze o sdělení stavu případu „Kubíček a spol.“ a vzhledem k uplynutí čtyř let od 
začátku trestního stíhání žádal o vydání rozhodnutí o promlčení trestního stíhání věci 
dle § 67 tr. zákona. Městská prokuratura postoupila kauzu Generální prokuratuře, 
která však ještě v únoru 1988 nezaujala žádné stanovisko. Proto se P. Kubíček obrá‑
til 13. 6. 1988 na Generální prokuraturu s žádostí o vydání rozhodnutí o promlčení 
trestního stíhání, avšak opět neúspěšně.101

98 ABS, f. MV ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑41242 MV, Fr. Kubíček a spol., 2. část, sv. č. 3, Zápis o výslechu 
svědka Š. Náhlika, 28. 3. 1983, s. 91–99.

99 Tamtéž, Zápis o výslechu svědka Pavola Rúčky z 27. 3. 1983, s. 125–127.
100 Tamtéž, Závěrečná zpráva trestní věci Fr. Kubíček a spol., 11. 7. 1983, s. 61–82.
101 AFRP, složka Akce VÍR Čechy, korespondence Fr. Kubíčka, dopis Fr. Kubíčka Městské prokuratu‑

ře v Praze, sp. zn. 1 Kv 375/83 z 19. 11. 1987 a dopis Fr. Kubíčka Generální prokuratuře v Praze 
z 13. 6. 1988.
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Dalším zatčeným v akci „Vír“ byl P. Radim Miloslav Jáchym, tajně vysvěcený kněz 
a člen řádu, který žil v Jindřichově Hradci a pracoval tam jako bankovní úředník ve 
Státní bance československé. Patřil mezi lektory tajného studia teologie v českých ze‑
mích i na Slovensku, zaměřoval se především na výuku filozofie. Byl sledován StB 
nejpozději od prosince 1981 v rámci akce „Delta“. Jeho sledování prováděli hlavně 
příslušníci 4. odboru S SNB České Budějovice, při jeho výjezdech také orgánové z Pra‑
hy a Ústí nad Labem. Kontrolovány byly jeho kontakty s provinciálem Kubíčkem, 
komunitami v Liberci, ale i další cesty po republice.102 P. Jáchym byl obviněn z trest‑
ného činu maření dozoru nad církvemi, jehož se měl dopustit tajnou výukou filozofie 
v rámci řádového studia tzv. velké teologie, např. v Liberci a v Bratislavě. Dále byl ob‑
viněn z toho, že tajně bez státního souhlasu sloužil mše pro další osoby a doprovázel 
řádové bohoslovce při jejich cestě do NDR za účelem kněžského vysvěcení. Důležitou 
roli při sestavování obžaloby na P. Jáchyma sehrály výpovědi Š. Náhlika.103

P. Jáchym byl dne 27. 3. 1983 vzat do vazby a byla u něj provedena domovní pro‑
hlídka. Napsal o ní následující vzpomínku: […] Akce vypukla v jediný den; v pátek na 
zvěstování Páně 25. 3. 1983 byly podepsány příkazy prokurátora a za dva dny, na Květnou 
neděli, se to spustilo. Nic netuše jsem si ráno soukromě odsloužil mši sv., nasnídal se, posadil se 
ke stolu a přemýšlel, do čeho se pustit, než půjdu na farní mši sv., když se ozvalo divoké zvonění 
[…]. Odvedl jsem nezvané návštěvníky do svého pokoje. […] Probírali jednu řadu knih za dru-
hou, „zajišťovali“ a číslovali. Předtím ještě nastavili magnetofon, který pečlivě zaznamenával 
moje ticho a jejich šeptání. Když už se mi zdálo, že knih zajišťují trochu moc, pronesl jsem ná-
mitku. Vyšetřovatel se jí zbavil jednoduše: „Když se ukáže, že nebyly použity k trestné činnosti, 
dostanete je vrátit.“ Proti této logice jsem byl bezmocný. Postupně však sami uznali, že takto 
nebudou do večera hotoví, stačilo, že měli pokaženou celou neděli, a tak psal knihy hromadně 
a začali přeskakovat. Důsledně však zabavili všechno psané ručně i na stroji. Z bohoslužebných 
předmětů jim padl do rukou malý kalich a neopomenuli ani kovový křížek, který jsem dostal od 
biskupa – světitele. Maminka napočítala, že odnesli 26 kufrů zabavených věcí. Technik všechno 
pečlivě fotografoval, „objevem“ byly pro ně i jízdenky městské dopravy z celé federace. Avšak 
nepoužité cingulum nechali bez povšimnutí, stejně lahvičku s mešním vínem…104

Původně byla proti P. Jáchymovi vznesena obžaloba okresním prokurátorem v Jin‑
dřichově Hradci, vzhledem k obviněním týkajícím se činnosti na Slovensku byl ale 
jeho případ převeden k obvodní prokuratuře Bratislava 5 – Petržalka. Po čtyřech mě‑
sících byl P. Jáchym 29. 7. 1983 propuštěn z vazby na svobodu. Soudní projednávání 
stanovené původně na 8. 8. 1983 se u bratislavského soudu neuskutečnilo a nepro‑
běhlo ani v dalších měsících. Dne 15. 12. 1986 prohlásil obvodní prokurátor v Brati‑
slavě trestní stíhání P. Jáchyma za zastavené z důvodu uplynutí tříleté promlčecí lhůty 
od vznesení obvinění proti jeho osobě.105

102 ABS, f. MV ‑KR, signální svazek, T 2105 MV, a. č. 14837, objekt „Delta“, Miloslav Jáchym.
103 AFRP, Okresní prokuratura v Jindřichově Hradci, obžaloba Miloslav Jáchyma z 25. 5. 1983, sp. zn.  

PV 293/83 a 3 T 60/83.
104 JÁCHYM, Radim: Jak jsem se stal františkánem. Poutník. Časopis přátel sv. Františka, 1996, roč. 13, č. 5, 

s. 28.
105 AFRP, Usnesení obvodního prokurátora pro Bratislavu 5 z 15. 12. 1986 ve věci Radima Jáchyma,  

sp. zn. PV 11/86.
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ku Bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, který byl vyslýchán 29. 3. 1983 v souvislosti 
s případem pražské skupiny „Kubíček a spol.“. Pod nátlakem a po předložení sezna‑
mu členů řádu přiznal své členství v řádu a ve výpovědi uvedl, že byl přijat v roce 1981 
po dvouletém noviciátu I. Kubíčkem. Pro J. Svobodu mělo jeho přiznání se k členství 
v řádu vážný dopad – 16. 5. 1983 byl rozhodnutím děkana vyloučen z bohoslovecké 
fakulty, tedy v samém závěru studia, s tím, že vyšly najevo závažné skutečnosti, které jsou 
v rozporu se zákonnou podmínkou občanské bezúhonnosti požadované pro případné udělení 
státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti.106 Odpověď ze Sekretariátu pro věci cír‑
kevní Ministerstva kultury (SPVC MK) ČSR potvrdila jen velmi stručně správnost 
rozhodnutí děkana Bohoslovecké fakulty v Litoměřicích prof. Františka Vymětala. 
Proto se J. Svoboda pokusil odvolat přímo k ministrovi kultury Milanu Klusákovi. 
Odpověď jeho náměstka však byla jednoznačná: […] předčasné ukončení studia na řím-
skokatolické bohoslovecké fakultě v Litoměřicích jste si způsobil vlastním neodpovědným jedná-
ním, o kterém byl informován sídelní arcibiskup pražský kard[inál František] Tomášek. Vaše 
osobní záležitost byla pečlivě přezkoumána již v odvolacím řízení a rozhodnutí o vyloučení ze 
studia nebude změněno.107

Akce „Vír“ však svou nebývalou tvrdostí a rozsahem vyvolala od počátku reakci, 
kterou její realizátoři nečekali. Protesty se objevily nejprve u samotných františkánů 
a jejich příbuzných – mnozí vyslýchaní a zatčení podali stížnost proti způsobu vyšet‑
řování a domovním prohlídkám a pojali podezření na zneužití pravomocí vyšetřova‑
tele. O razii proti františkánům informovala domácí samizdatová periodika (Informa-
ce o církvi, Informace o Chartě 77). V průběhu dubna 1983 byl organizován protest proti 
zásahu mezi katolíky i evangelíky a 23. dubna byla tato petice, podepsaná 3397 věřící‑
mi, zaslána kardinálovi F. Tomáškovi.108 Dne 13. dubna byl zaslán prezidentu Gustávu 
Husákovi protest 85 kněží, řeholníků a řeholnic i laiků ze Slovenska.109 Informován 
byl také generální představený řádů a jeho prostřednictvím byly požádány o protes‑
ty všechny řádové provincie na světě. Hlavní představený františkánů rovněž protes‑
toval u prezidenta republiky G. Husáka. Následně se objevily informace o zatýkání 
františkánů v Československu v mnoha evropských sdělovacích prostředcích – např. 
7. 4. 1983 zveřejnily zprávu o akci „Vír“ téměř všechny hlavní italské noviny: La Sera 
(článek V Československu uvězněno 5 řeholních bratří), Il Tempo (Za ilegální náboženskou  
aktivitu – Represe v Praze – Zatčeno dvacet řeholních bratří), La Stampa (V Československu 
jsou náboženské aktivity „nelegální“ – Dvacet františkánů zatčeno – protikatolická vlna v Pra-
ze), L’Avvenire (Režim v Československu se vrací k útokům na církev – v Praze uvězněno 
dvacet řeholních bratří), Il Corriere Della Sera (Františkáni zatčeni v Československu).110

106 Tamtéž, složka Akce VÍR Čechy, odvolání J. Svobody k Sekretariátu pro věci církevní, Ministerstva 
kultury ČSR z 13. 6. 1983.

107 Tamtéž, Stanovisko SPVC MK ČSR k odvolání J. Svobody z 24. 8. 1983, signováno JUDr. L. Tůmou, 
pracovníkem uvedeného sekretariátu.

108 KLP, Dopis 3397 křesťanů kardinálu Tomáškovi. Informace o Chartě 77, 1983, roč. 6, č. 6, s. 15–16.
109 Tamtéž, Slovenští katolíci se obracejí na presidenta. Informace o církvi, 1983, roč. 4, č. 6, s. 6–7.
110 AFRP, výstřižky ze zahraničního tisku k akci „Vír“ ze 7. 3. 1983.
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Náčelník správy vyšetřování StB genmjr. Rudolf Šubrt adresoval 14. dubna 1983 
jednotlivým krajským správám SNB pokyny k dalšímu postupu v rámci akce „Vír“. 
Konstatoval, že se v dosavadním vyšetřování v jednotlivých trestních věcech v rámci 
této akce nepodařilo plně rozkrýt, zdokumentovat a postihnout trestnou činnost osob 
stojících v čele františkánského řádu. Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra s ohle-
dem na politické aspekty neměl být dále rozšiřován počet stíhaných osob a vyšetřování 
jednotlivých trestních kauz mělo být ukončeno do konce května 1983. Nadále měla 
být dokumentována činnost vedoucích a aktivních členů řádu, s tím, že v budoucnu 
v součinnosti s orgány kontrarozvědky měly být vytvořeny podmínky pro jejich trest‑
ní postih.111 Nebývalá medializace náboženské perzekuce v zahraničí i četné domácí 
i zahraniční protesty zásadní měrou přispěly k zastavení trestního stíhání obviněných 
františkánů, s výjimkou těch zatčených v Plzni – P. Pometla a P. Mazance.

P. Jiří Josef Mazanec působil od roku 1974 jako administrátor v Holýšově u Do‑
mažlic, P. František Michal Pometlo pak od roku 1979 jako administrátor farního 
úřadu Plzeň ‑Litice. Oba už měli zkušenost s komunistickými věznicemi z 50. a 60. 
let.112 Trestní stíhání proti nim bylo zahájeno 27. 3. 1983 odborem vyšetřování StB 
Plzeň. Byli obviněni z ilegální činnosti v rámci františkánského řádu a z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování nelegálních náboženských tiskovin, k jejichž publikování 
nedal orgán státní správy souhlas. Oba byli vzati do vazby ve věznici Plzeň ‑Bory –  
P. Mazanec 28. 3. a P. Pometlo 29. 3. 1983. U Mazance byla provedena domovní pro‑
hlídka 27. 3. 1983, u Pometla o den později. Oběma byl zabaven psací stroj a větší 
množství náboženské literatury a četné strojopisné texty.113

Pometlo i Mazanec byli obviněni, že se aktivně podíleli na činnosti františkán‑
ského řádu, kterou komunistický právní řád hodnotil jako ilegální. Bylo jim kladeno 
za vinu, že se účastnili vydávání a distribuce řádového časopisu Serafinská cesta, se‑
pisovali náboženské texty inspirované zahraniční duchovní literaturou a rozmnožo‑
vali je mezi spolubratry. Taktéž byli obviněni, že se v Plzni scházeli se členy III. řádu  
sv. Františka. Oba pokračovali v aktivizaci františkánských terciářů v Plzni, s níž započal  
P. Juřík už v roce 1969. Jednalo se asi o 15–20 osob, mužů i žen, většinou už v důcho‑
dovém věku, přičemž většina z nich byla v souvislosti s kauzou plzeňských františká‑
nů také vyslýchána. Jako trestný čin bylo označeno také setkávání se s dalšími řádový‑
mi spolubratry (P. Matouš Sleziak, P. Jiří Pokorný) a jejich účast na mších sloužených 
v soukromém bytě v Plzni u terciářky Marie Pechmanové.114

111 ABS, f. PL ‑V, vyšetřovací spis V‑13513 Plzeň, sv. č. 2, Správa vyšetřování StB, Akce Vír – pokyn k další‑
mu postupu, 14. 4. 1983, s. 840.

112 P. Mazanec byl odsouzen 28. 1. 1954 Vyšším vojenským soudem v Praze za velezradu k 5 letům odnětí 
svobody, za to, že během vojenské služby přijal do III. řádu sv. Františka dva laiky – manžele. Roz‑
sudek Vyššího vojenského soudu v Praze, sp. zn. T 66/53 (zmínka viz ABS, f. PL ‑V, vyšetřovací spis  
a. č. V‑13513 Plzeň, podsvazek vazba, Výpis z rejstříku trestů J. Mazance, s. 289). P. Pometlo byl odsou‑
zen 13. 6. 1963 za pobuřování Krajským soudem v Hradci Králové k trestu odnětí svobody na 1 rok. 
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. T 07/63 (zmínka viz tamtéž, Výpis z rejstříku 
trestů F. Pometla, s. 292).

113 ABS, f. PL ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑13513 Plzeň, sv. č. 2, KS SNB, OV StB Plzeň, protokoly o provedení 
domovní prohlídky Josefa Mazance a Jiřího Pometla, s. 27–40.

114 Tamtéž, výslechový protokol J. Mazance, 28. 3. 1983, s. 133–154 a výslechový protokol F. Pometla, 
29. 3. 1983, s. 155–193.
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ratuře v Plzni. Výrazně pozitivní posudky stíhaných františkánů zaslaly vyšetřujícím 
orgánům zástupci státní správy, což jistě nepřispělo k podpoře argumentů obžalo‑
by.115 Soudní proces proběhl u Okresního soudu Plzeň ‑město 13. 7. 1983. Oba du‑
chovní byli odsouzeni pro trestný čin maření dozoru nad církvemi – P. J. Mazanec 
k osmi měsícům nepodmíněně, P. J. Pometlo k šesti měsícům nepodmíněně. Součástí 
trestu nebyl zákaz duchovenské služby. Odsouzení františkáni však byli na základě 
usnesení uvedeného soudu téhož dne propuštěni na svobodu, pravděpodobně díky 
kritickým reakcím na akci „Vír“ v Československu i v zahraničí. Po odvolání městské‑
ho prokurátora i obou obžalovaných proti výši trestu i klasifikaci trestných činů byla 
kauza znovu projednávána u Krajského soudu v Plzni. Ten 30. 9. 1983 původní trestní 
klasifikaci i výši trestů potvrdil, avšak místo nepodmíněných trestů vyslovil tresty 
podmíněné, a to na zkušební dobu dvou let.116

V souvislosti s případem Mazance a Pometla byli také vyšetřováni další františ‑
káni a P. J. Pokornému a P. J. Sleziakovi, kteří se rovněž zúčastňovali řádových setká‑
ní a společných bohoslužeb v Plzni, bylo vysloveno okresními církevními tajemníky 
v Chebu a Rokycanech napomenutí s tím, že pokud by v této činnosti pokračovali, 
bude jim odebrán státní souhlas.117

Akce „Vír“ a trestní stíhání libereckých františkánů

V rámci akce „Vír“ věnovala StB mimořádnou pozornost františkánskému konventu 
v Liberci, a to i po předcházející utlumující akci „Frantík“ proti P. Bártovi a P. Tro‑
janovi v roce 1981. Akce „Vír“ pro tento region byla detailně rozpracována Správou 
StB v Ústí nad Labem a měla být završením opatření podnikaných během akcí „Mi‑
nor“ a „Anton“, zaměřených na liberecké františkány J. Buriana a A. Dąbrowského 
a další řádové kleriky a sestry. Ústecká StB vytvořila už koncem ledna 1983 plán na 
koordinovanou realizaci všech tří libereckých řádových domů. Akce byla napláno‑
vána na Květnou neděli (27. 3.), aby byli členové řádu dopadeni při společné účasti 
na mši v kapli v domě v ulici Na Perštýně, kde se obvykle shromažďovali, a mohlo 
jim být prokázáno sloužení mše bez státního souhlasu. Při domovních prohlídkách 
měli orgánové Bezpečnosti zajistit studijní materiály i poznámky jednotlivých stu‑
dentů, veškeré tiskoviny a rozmnožované texty, s cílem dokumentovat trestnou čin‑
nost. Rovněž měly být zajištěny kupní smlouvy, závěti jednotlivých členů konventu 
a veškeré paragony a vyúčtování, umožňující podložit potenciální obvinění některých 
františkánů z trestného činu krácení daně dle § 148 tr. zákona. V průběhu akce měla 
být prováděna fotodokumentace a z bohoslužebných předmětů měly být zajištěny 
daktyloskopické stopy. Všech 14 členů řádu žijících v libereckém konventu mělo být 

115 ABS, f. PL ‑V, vyšetřovací spis a. č. V‑13513 Plzeň, podsvazek vazba, Josef Mazanec – posudek ONV 
v Domažlicích, 6. 4. 1983, s. 291 a 293.

116 Tamtéž, rozsudek Okresního soudu v Plzni, sp. zn. 5 T 131/83 a Krajského soudu v Plzni, sp. zn.  
6 To 259/83, s. 865–873.

117 Tamtéž, Zpráva krajského církevního tajemníka, 29. 6. 1983, s. 292.



Františkáni v ilegalitě i před soudem

271

se
cu

ri
ta

s 
im

p
er

ii
S

T
U

D
IE

vyslechnuto, stejně tak tři bývalí členové a počítalo se s dalšími svědeckými výpověď‑
mi členů vedení řádu. S vyšetřováním mělo být zahájeno trestní stíhání většiny členů 
konventu (L. Trojana, J. Buriana, A. Dąbrowského, J. Záně, A. Jánošíkové, J. Sedlaří‑
kové a J. Daňhelové) kvůli nedovolené náboženské činnosti, doplněné v případě ně‑
kterých obviněných o hospodářský delikt krácení daně při převodu řádových domů 
na nového majitele. Akce měla proběhnout dle centrálního plánu 5. odboru X. správy 
SNB v koordinaci s S StB Ústí nad Labem a SNB – oddělení vyšetřování VB Liberec.118

Akce „Vír“ proběhla v Liberci podle plánu, včetně domovních prohlídek a vý‑
slechů členů řádových konventů, přičemž 27. 3. 1983 bylo zahájeno trestní stíhání  
A. Dąbrowského ve věci maření dozoru nad církvemi. Ten zanechal krátkou vzpo‑
mínku na domovní prohlídku uvedeného dne v řádovém domě v ulici Na Perštýně: 
Ráno jsme se modlili v kapli. Najednou slyším zvonek. Tak jsem otevřel dveře a uviděl policajta 
v civilu. Ale on mě vůbec neviděl, protože se díval někam úplně jinam. Tak jsem zas ty dveře 
zabouchl a oni se začali vztekat. Začali bouchat do dveří z obou stran. My jsme mezitím uklidili 
v kapli, převlékli se do civilu a za nějakou dobu jsme jim otevřeli.119

V návaznosti na akci „Vír“ došlo k mírnému utlumení řádových aktivit v očeká‑
vání dalšího trestního stíhání. Přesto vyšetřovatelé konstatovali pokračující kontakty 
členů řádu v Praze, Brně a Bratislavě, kontakty na kardinála Tomáška prostřednic‑
tvím P. Trojana i další rozmnožování náboženské literatury. Příslušníci StB nebyli 
spokojeni se shromážděným důkazním materiálem a výpověďmi potenciálních ob‑
viněných členů řádů z Liberce a v průběhu roku dále pokračovalo vyšetřování. Dne 
20. listopadu 1984 proběhla proti františkánům v Liberci další razie. Do vazby byli 
vzati kvůli maření dozoru nad církevními a náboženskými společnostmi J. Záň,  
J. Burian, J. Daňhelová, na svobodě byli kvůli stejnému obvinění vyšetřováni L. Trojan,  
A. Dąbrowski, C. Pospíšil a A. Jánošíková.120 Proti řádovým sestrám – Heleně Zemánko‑
vé, Soně Fialové a Marii Kozinové, které teprve nedlouho předtím přišly do liberecké‑
ho konventu, nebylo zahájeno trestní stíhání, protože ve svých svědeckých výpovědích 
popíraly příslušnost k řádu. Vyšetřující orgány však plánovaly další shromažďová‑
ní důkazního materiálu proti nim a případné vyslovení výstrahy. K 28. 12. 1984 byl 
případ libereckých františkánů z hlediska Bezpečnosti uzavřen a předán okresnímu 
prokurátorovi, přičemž soudní přelíčení s obviněnými mělo proběhnout v první půli 
února následujícího roku.121

J. Záň, J. Burian a J. Daňhelová byli propuštěni z vazby 4. ledna 1985. O jejich pří‑
padu informovala v zahraničí Amnesty International. Zprávy o perzekuci libereckých 
františkánů se objevily také ve francouzském Le Monde, přičemž tento deník citoval 
generálního představeného františkánského řádu J. Vaughna, jenž požádal členy řádu 

118 ABS, f. MV ‑KR, signální svazek a. č. 932764 MV, Návrh na realizaci akce „Minor“ z 21. 1. 1983, S  StB 
Ústí nad Labem, Jan Burián, s. 15–27.

119 MATOUŠOVÁ, Petra: Perzekuce františkánů na Liberecku v 80. letech (bakalářská práce). Technická univer‑
zita v Liberci, Fakulta Přírodovědně ‑humanitní a pedagogická, Katedra historie, Liberec 2011, s. 50.

120 KLP, Sdělení VONS č. 406 – Zatčení katolíků v Liberci. Informace o Chartě 77, 1984, roč. 7, č. 12, s. 13 
a tamtéž, Pronásledování františkánů neustává. Informace o církvi, 1985, roč. 5, č. 1, s. 8.

121 ABS, f. MV ‑OB, objektový svazek a. č. 1954 MV, S StB Ústí nad Labem, II. odbor, 2. oddělení – vyhod‑
nocení obj. sv. 333 – řád sv. Františka, 14. 1. 1985, s. 64–67.
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zidentu Husákovi a také navrhoval zorganizování hladovky a nenásilné demonstrace 
proti jejich pronásledování.122

Poručík Král z oddělení vyšetřování VB Liberec navrhl okresnímu prokurátorovi 
podat obžalobu na pět františkánů a tři řádové sestry františkánky, a to z důvodu, že 
L. Trojan i po svém odsouzení v roce 1982 pokračoval v řádových aktivitách, rozšiřo‑
val a rozmnožoval náboženskou literaturu, spolupodílel se na fungování libereckého 
konventu a vykonával bez státního souhlasu náboženské obřady. J. Záň, J. Burian,  
A. Dąbrowski a C. Pospíšil měli být obviněni, že vstoupili do v ČSSR nepovoleného řádu  
sv. Františka, aktivně působili v konventu Liberec, kde se spolupodíleli na hospodářském zajiš-
tění konventu, absolvovali nepovolenou formu studia teologie s cílem dosáhnout tajného svěcení 
na kněze, rozšiřovali, popřípadě rozmnožovali nepovoleným způsobem náboženskou literaturu 
a vykonávali, popřípadě se účastnili náboženských obřadů a činností vykonávaných bez ob-
držení nutného státního souhlasu.123 Sestry A. Jánošíková, J. Daňhelová a J. Sedlaříková 
měly být obviněny ze stejných trestných činů, s tím rozdílem, že nechtěly dosáhnout 
kněžského vysvěcení, ale pedagogické kvalifikace ve specializaci náboženství.

Návrh na konečné opatření dle vyšetřovatele, tedy předloha obžaloby pro pro‑
kurátora, se nápadně podobal podobným soudním dokumentům proti řeholním 
řádům z 50. či 60. let. Obžaloba měla být postavena na obvinění z nelegální řádové 
činnosti – členství v řádu, studium, tajné svěcení, rozmnožování náboženské literatu‑
ry, sloužení bohoslužeb bez státního souhlasu. Překvapivý a v tehdejší době už neob‑
vyklý byl plánovaný počet osob, jež měly být v daném skupinovém procesu odsouzeny 
pro § 178 tr. zákona, tedy maření dozoru nad církvemi. Souzení osmi osob, členů 
a členek jednoho řádu, bylo typické pro skupinové procesy 50. let.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, problematičnosti obvinění, negativní reakci 
veřejnosti a zřejmě také kvůli obavě před dalšími mezinárodními protesty, jež vyvolala 
akce „Vír“, k soudnímu přelíčení se skupinou libereckých františkánů a františkánek 
nedošlo. Spis si od Okresní prokuratury v Liberci vyžádala Generální prokuratura 
v Praze a následně požadovala došetření, dovyslechnutí svědků, úpravu formulací 
obvinění a další změny. Na Generální prokuratuře byla uskutečněna dvě jednání, na 
základě jejích požadavků bylo provedeno došetření případu bezpečnostními orgány, 
včetně výslechu dalších pěti svědků, mimo jiné provinciála Kubíčka. Celá kauza se 
protahovala a nakonec Generální prokuratura i po opětovném došetření případu vy‑
dala pokyn k odložení soudního projednání bez termínu, tedy na neurčito.124 Pro StB 
to bylo velmi těžko přijatelné. Bezpečnostní orgány spatřovaly v zásazích prokuratury 
překážku „realizace“ strůjců trestné činnosti a eliminace jejich činnosti v budoucnu: 

122 KLP, V trestním řízení na svobodě. Informace o Chartě 77, 1985, č. 12, roč. 8, s. 24–26; MATOUŠKOVÁ, 
Petra: Perzekuce františkánů na Liberecku v 80. letech, s. 60.

123 ABS, f. MV ‑OB, objektový svazek a. č. 1954 MV, SNB – oddělení vyšetřování VB Liberec, Návrh na 
konečné opatření, Trojan a spol., 28. 12. 1984, s. 67–69.

124 ABS, f. MV ‑KR, osobní svazek a. č. 940719 MV vedený na Antonína Dabrowského, Záznam ze součin‑
nostního jednání StB a okresního prokurátora v Liberci ze 4. 11. 1986, s. 28–29; tamtéž, signální svazek 
a. č. 932764 MV, reg. č. 21517, krycí jméno „Minor“, osobní svazek vedený na Jana Buriana, S StB Ústí  
nad Labem, II. odbor, 2. oddělení, Návrh na uložení svazku Minor do archivu, 10. 12. 1986, s. 27–28.
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Po ukončení vyšetřování, v rámci kterého byla plně tr[estná] činnost prokázána, nedošlo 
k soudnímu projednání na zásah Generální prokuratury ani v oblasti odejmutí prostředků pro 
pokračování v tr[estné] činnosti, i když tato okolnost byla generální prokuraturou přislíbena.125

Výsledky akce „Vír“ z pohledu StB

Z krátkodobé perspektivy hodnotila StB plnění hlavních úkolů na úseku boje pro‑
ti vnitřnímu nepříteli a ideologické diverzi za rok 1983 v akci „Vír“ jako úspěšné: 
Narůstající aktivita nelegální církve, zejména na úseku mužských řádů, byla důvodem k re-
alizaci celostátní akce Vír. V akci byla v plném rozsahu dokumentována negativní činnost 
františkánského řádu na celém území ČSSR, zajištěna nelegální literatura, finanční prostředky 
apod. Protokolárně bylo vyslechnuto více jak 100 osob, uskutečněno 42 domovních prohlídek.  
V 18 případech bylo zahájeno trestní stíhání.126

S pokračující činností františkánů a časovým odstupem (v roce 1985) se ale názor 
StB na úspěšnost zásahu změnil a začala si uvědomovat jeho omezenou účinnost: 
Vyšetřováním byla zjištěna, prokázána, a dokumentována činnost nepovoleného řádu sv. Fran-
tiška na území Čech a Moravy, včetně jeho organizační struktury a členské základny řádu. Lze 
konstatovat, že realizované opatření, v jehož průběhu byly izolovány vedoucí osobnosti řádu ve 
vyšetřovací vazbě, přispělo k jeho celkové stagnaci a řád jako takový přestal v této době vyvíjet 
nežádoucí aktivitu. Stávající vývoj operativní situace ukazuje, že neukončená realizace celostát-
ní akce „Vír“ je chápána vedoucími představiteli řádu jako neúspěch státní správy a je podnětem 
k dalšímu rozvinutí řádové činnosti. Opětovně byla zahájena činnost tajné fakulty, získávání 
řádového dorostu a rodinných domů, které slouží k účelům řádových komunit. Rozdílné názory 
(v řádu – pozn. autora) však nemají vliv na celkovou akceschopnost řádu, která se v daném 
období vyznačuje vzrůstající aktivitou a nachází podporu u samotného kardinála Tomáška.127

Pro StB byla těžko akceptovatelná skutečnost, že františkáni i po akci „Vír“, pro‑
hlídkách, výsleších, pobytech ve vazbě, trestních oznámeních proti nim a skutečnosti, 
že jejich trestná činnost byla v plném rozsahu prokázána a zdokumentována128, dále po‑
kračují ve svých aktivitách, v tajném studiu bohosloví, přijímají nové členy, a přesto 
nedošlo k odsouzení členů řádu. Příslušníci StB se v 80. letech zřejmě nesnadno vy‑
rovnávali s faktem, že už nenacházeli podporu na nejvyšších stranických místech ani 
na Generální prokuratuře pro odsouzení a uvěznění desítek osob obviněných z pro‑
tistátní náboženské činnosti.

125 Tamtéž, osobní svazek a. č. 940719 MV vedený na Antonína Dabrowského, Vyhodnocení akce Anton 
z 12. 3. 1986, s. 7.

126 ABS, f. A 36, inv. j. 346, Zhodnocení hlavních úkolů na úseku boje proti vnitřnímu nepříteli a ideolo‑
gické diverzi po linii X. správy za rok 1983, 1. 2. 1984, s. 18.

127 Tamtéž, inv. j. 966, Plán činnosti na rok 1985, Informace o řádu františkánů, X. správa FMV, 
10. 11. 1985, s. 407–408.

128 ABS, f. MV ‑KR, osobní svazek a. č. 940719 MV vedený na Antonína Dabrowského, Správa StB Ústí nad 
Labem, Návrh na obnovu rozpracování akce „Anton“ v osobním svazku, 25. 10. 1985, s. 1–3.
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Zvláště velkým zklamáním byla pro vyšetřovatele kauza libereckého procesu „Trojan 
a spol.“ a rozvoj aktivit řádu ve všech třech řádových domech. Do Liberce se navíc 
přistěhoval P. R. Jáchym, který se ujal vedení konventu, a přišlo tam od roku 1983 pět 
řeholních sester: Marie Kozinová, Helena Zemánková, Soňa Fialová, Ludmila Hrbko‑
vá a Marie Dvořáková. StB pokračovala i v letech 1985–1986 ve sledování dění v tam‑
ním konventu a využívala k tomu také své informátory a odposlechy. O výsledcích 
pak následně informovala krajského prokurátora v Ústí nad Labem. Ve zprávách StB 
se uvádí, že dochází nadále k rozvoji řádových aktivit – počet členů řádu v konventu 
v Liberci je 14 a další přibývají, rovněž jsou zmíněny kontakty s františkány z NDR 
a s dalšími konventy v Praze a Bratislavě, stejně jako účast františkánů na poutích na 
Velehradě a v Levoči v roce 1985. Výuka teologie pokračuje jako v předchozích letech, 
pouze s větším utajením, např. zkoušky nejsou písemně evidovány. Ze způsobu ko‑
munikace mezi StB a prokurátorem vyplývá, že se příslušníci Bezpečnosti postupně 
ocitali spíše v roli dokumentátorů ilegálních aktivit františkánů a v této trpké pozici 
nadále setrvávali: Je zjevné, že po všech prováděných opatřeních nebyla činnost libereckého 
konventu v žádném směru omezena, spíše má stoupající tendenci. Poučení z trestného řízení 
se minulo účinkem. Řádová činnost je prováděna ve všech směrech, jako tomu bylo před za-
hájením realizace. Závažnou okolností je skutečnost, že došlo k podstatnému utajení řádové 
činnosti, práce je rozvíjena na zásadách přísné konspirace včetně styků na zahraničí, které jsou 
v oblasti získávání literatury zprostředkované dalšími zainteresovanými osobami.129

StB se ale nevzdávala záměru dosáhnout odsouzení skupiny libereckých františ‑
kánů. Dne 3. listopadu 1986 proběhlo součinnostní jednání okresního prokurátora 
Petra Rydvana v Liberci a mjr. Jindřicha Sýkory ze S StB Ústí nad Labem. Zatím‑
co prokurátor na schůzce tlumočil stanovisko Generální prokuratury, tedy potřebu 
změnit příliš radikální formulace v návrhu obžaloby a zestručnit celý spis i znění ob‑
žaloby, pracovník StB zastával stanovisko, že je potřeba rozšířit obvinění i na další 
ilegální činnost – nejen obvinění z hospodářských deliktů při přepisu řádového ma‑
jetku či tajného studia teologie, ale i z dalších aktivit souvisejících se skrytou činností 
řádu.130 Mjr. Sýkora sepsal v květnu 1986 zvláštní zprávu krajskému prokurátorovi 
o pokračování trestné činnosti členů františkánského řádu, přičemž předcházející 
trestná činnost byla dle jeho stanoviska plně dokumentována a prokázána v rámci 
akce „Vír“ a doposud nedošlo k soudnímu projednání kauzy. StB evidentně očekávala 
větší iniciativu ze strany okresního prokurátora a větší zájem na odsouzení členů 
skupiny „Trojan a spol.“.

Tajná policie rovněž pokračovala ve svých stávajících praktikách a snažila se v ma‑
ximální možné míře narušovat činnost řádu. Šikanovala např. rodinu Vladimíra Eliáše 
a Václava Vojtíška, kteří podporovali liberecké františkány, mimo jiné tím, že Eliášovu 
synovi znemožnila studovat na vysoké škole v Liberci. Rovněž se pokoušela narušit 

129 Tamtéž, Informace S StB Ústí nad Labem Krajskému prokurátorovi z 20. 5. 1986.
130 Tamtéž, S StB Ústí nad Labem, II. odbor, 2. oddělení, Záznam ze součinnostního jednání s okresním 

prokurátorem v Liberci k realizaci členů řádového seskupení františkánů, 4. 11. 1986, s. 28–29.
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jednolitost řádového společenství a chtěla kriminalizovat členy libereckého konven‑
tu – např. na základě poznatků od svých informátorů podezřívala J. Záně z trestné 
činnosti úplatkářství, to se jí však nepodařilo prokázat. StB také zasáhla, když zjisti‑
la z agenturních poznatků, že se františkáni pokoušejí vytvořit další komunitu pro 
starší členy řádu i laiky ve farnosti Hejnice a oživit tradici poutního místa tamtéž, 
tradičně spravovaného františkánským řádem. Ve spolupráci s okresním a krajským 
církevním tajemníkem StB docílila neudělení státního souhlasu členovi řádu pro tuto 
farnost P. Pavlu Kejdanovi.131

Státní bezpečnost usilovala o vnesení rozporů do libereckého konventu, kvitovala 
početní oslabení těchto tří komunit z důvodu opuštění řádu (M. Kozinová, J. Daňhe‑
lová), jejich přestěhování do jiných míst republiky (C. Pospíšil) či úmrtí (L. Trojan). 
Rovněž se pokoušela nalákat mezi členy řádu dalšího spolupracovníka. Její záměr 
získat J. Záně díky „odhalení“ úplatkářství nevyšel a jeho kompromitace se nezdařila. 
V hledáčku StB se ocitl rovněž řádový bohoslovec C. Pospíšil, který byl vyhodnocen 
jako vhodný kandidát pro spolupráci. Nabízené výhody – možnost studovat v kněž‑
ském semináři v Litoměřicích však stejně jako nabídku spolupráce odmítl.132 Svého 
spolupracovníka však StB v rámci libereckého konventu nakonec nalezla v jednom 
z nejaktivnějších členů – stal se jím Jan Evangelista Burian (viz výše).133

Závěr

Ve druhé polovině 70. let a na začátku 80. let došlo k intenzivnímu rozvoji fran‑
tiškánského řádu v Československu. Byli přijímáni noví členové a členky, vznikaly 
skryté komunity ve formě rodinných domů a bylo organizováno podzemní teolo‑
gické studium, přičemž probíhala i tajná kněžská svěcení, většinou v NDR nebo na 
Slovensku. Výrazně narůstal počet překládané, rozmnožované a distribuované nábo‑
ženské literatury.

StB hodnotila na počátku 80. let činnost řeholních řádů jednoznačně negativně: 
[…] činnost řeholních řádů a kongregací má v socialistické společnosti všeobecně vzato jedno-
značně nepřátelský charakter. Každodenní činnost každého jednotlivce směřuje k jedinému 
cíli – naleptávání vědomí prostých lidí, a tím odklonu od socialistického společenského a státního 
zřízení.134 Mezi dlouhodobými úkoly koncepce kontrarozvědného boje proti podvratné 
činnosti vnějšího a vnitřního nepřítele na úseku církví a sekt, publikovanými X. sprá‑
vou SNB v roce 1981, byl také tento: Podstatně rozšířit agenturu mezi příslušníky mužských 
a ženských řádů, kteří jsou hlavními nositeli a organizátory všech forem nelegální činnosti.135

131 Tamtéž, S StB Ústí nad Labem, II. odbor, 2. oddělení, Vyhodnocení akce Anton, 5. 1. 1987.
132 ABS, f. MV ‑TS, svazek KTS (kandidát tajné spolupráce) a. č. 908169 MV vedený na Ctirada Pospíšila, 

Návrh na zavedení spisu KTS na Ctirada Pospíšila.
133 Tamtéž, svazek A (agent) a. č. 917165 MV vedený na Jana Buriana.
134 CUHRA, Jaroslav: Katolická církev přelomu 80. let v diplomových pracích příslušníků StB. Krátká 

analýza a edice dokumentů. Securitas imperii, 1999, č. 5, s. 14–15.
135 K aktuálním otázkám StB boje proti nepřátelské činnosti církví a náboženských sekt, X. správa FMV, 

březen 1979, výňatek In: tamtéž, s. 19.
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ší metody své práce – sledování, odposlechy, vynucené operativní styky, vyslovování 
výstrahy, provádění domovních prohlídek, zabavování náboženské literatury a litur‑
gických předmětů či řeholních rouch, nasazování svých spolupracovníků a verbování 
agentů z řad členů řádu. Uvedená opatření byla směřována hlavně proti jeho před‑
ním a aktivním představitelům. Největší míru represe členů řádu dokládalo zahájení 
trestního stíhání a soudní procesy – během 70. let a na začátku 80. let byli odsouzeni  
S. Juřík, J. B. Bárta a L. Trojan.

Vrcholem represí byla akce „Vír“, koordinovaná a dlouhodobě připravovaná  
5. oddělením X. správy SNB, která proběhla 27. března 1983 na území celého Čes‑
koslovenska a dle hodnotící zprávy StB bylo během ní zahájeno 18 trestních stíhání, 
výslechy 100 osob a 42 domovních prohlídek.136 Stranické i bezpečnostní orgány byly 
zaskočeny mírou negativní odezvy veřejnosti na akci „Vír“, a to především zprávami 
v zahraničních médiích či protesty zaslanými vrcholným komunistickým orgánům 
a prezidentu republiky. S ohledem na tuto skutečnost postupovaly soudní instituce 
z příkazu Generální prokuratury velmi opatrně a v českých zemích došlo z okruhu 
osob zatčených a vyšetřovaných během akce „Vír“ k jedinému případu odsouzení, 
a to P. M. Pometla a P. J. Mazance v Plzni, po jejich odvolání navíc jen k několika‑
měsíčním podmíněným trestům. Ostatní kauzy nedospěly přes nespokojenost StB, 
opakované podněty prokuratuře a poukazovaní na pokračování protistátní činnosti 
františkánů k realizaci soudního procesu a odsouzení členů řádu. Ti pokračovali i po 
akci „Vír“ ve své skryté činnosti, byť opatrnějšími formami a konspirativnějším způ‑
sobem. StB, která se ale nevzdávala svých cílů, sledovala a narušovala aktivity františ‑
kánského řádu až do roku 1989. V závěrečné fázi režimu pak sice již akceptovala jeho 
skrytou existenci, ale snažila se bránit jeho snahám o legalizaci a umožnění veřejného 
působení, včetně nošení hábitů na veřejnosti či akceptování řádového studia.

Otázce mužských řeholních řádů patřilo v rámci analýzy situace nelegální církve 
z října 1989, provedené 9. odborem II. správy SNB, stále důležité místo. StB chtěla: 

Pokračovat v rozpracování hlavních řádových uskupení františkánů, saleziánů a jezuitů 
v projektech „VÍR“, „KONCERT“ a „STÍN“.

Nedopustit zpolitizování řeholních společností, všemi silami a prostředky zamezovat propo-
jení a sjednocení antisocialistických sil s reakčními představiteli mužských řádů.

Zjišťovat veškeré nepřátelské aktivity řádových uskupení a přijímat příslušná opatření k je-
jich utlumení nebo rozložení.

Budovat agenturní síť k pronikání do řádových uskupení. Zjišťovat řádový dorost, odhalo-
vat propojení na zahraničí, mapovat terciáře řádů a eliminovat jejich nelegální náb[oženské] 
aktivity.137

Na samém sklonku komunistické éry u nás zůstávala katolická církev v optice 
režimu v pozici antisocialistického oponenta, přičemž mužským řádům a mezi nimi 
františkánům bylo rezervováno z hlediska nebezpečnosti jedno z čelných míst.

136 ABS, f. A 36, inv. j. 346, Vyhodnocení plánu práce za rok 1983, 1. 2. 1984, s. 18.
137 ŽÁČEK, Pavel: Boj proti církvím a sektám. Pohled z centrály StB. In: FIALA, Petr – HANUŠ, Jiří (eds.):  

Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. CDK, Praha 2001, s. 146–147.
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Perzekvovaní členové františkánského řádu (shora zleva) P. Jan Baptista Bárta, P. Antonín Klaret 
Dąbrowski, P. Radim Miloslav Jáchym, P. František Stanislav Juřík, P. František Inocenc Kubíček, P. Řehoř 
Vojtěch Mareček, P. Jiří Josef Mazanec, P. František Michal Pometlo a P. Vojtěch Aleš Zlámal

Zdroj: ABS a NA (vyšetřovací a vězeňské spisy Jana Bárty, Františka Juříka a Vojtěcha Zlámala), archiv autora  
a Archiv františkánského řádu v Praze


