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Šonov jako tkanička

Ves Šonov (Schönau) se jako dlouhá 
tkanička táhne sedmikilometrovým 
údolím podél potoka. Do okresního 
města Broumov je to šest kilometrů 
po silnici, kterou lemují aleje vzrost
lých stromů. Před válkou měl Šonov 
1 085 obyvatel (z toho 19 Čechů),  
327 popisných čísel, z toho 63 velkých 
selských dvorů, farní a hřbitovní kos
tel, baptistickou modlitebnu, faru, 
školu, poštu, pekaře, čtyři mlýny, 
sedm hospod, tři obchody s potravina
mi, řezníka, tři trafiky, čtyři kováře, 
dva koláře, dva sedláře, tři krejčí, dva 
ševce, dva kramáře, bednáře, dva 
truhláře, holiče, porodní asistentku, 
doškaře, košíkáře a výrobce košťat. 
Fungoval tam i oddíl finanční stráže, 
hasičské družstvo, kapela o patnácti 

1   Touto kauzou se dosud zabývali PLACHÝ, Jiří: Noc sv. Bartoloměje v Šonově u Broumova (srpen 1945). Securitas Imperii, 2007, č. 14; 
STANĚK, Tomáš: Perzekuce 1945. Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu – 
srpnu 1945. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1996. TÝŽ: Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich 
vyšetřování. Sešity ÚSD AV ČR, č. 41. ÚSD AV ČR, Praha 2005 a VALASEK, Emil: Pater Dr. Alban (Julius) Prause. In: MOLL, Helmut 
(Hg.): Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, Band II. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2015.

2   Dokumenty z archivu Jany Hanykové.

„Zkurvená katovská práce“

MILOŠ DOLEŽAL

Příběh vraždy dvou broumovských benediktinů v Šonově

Ještě v září 1945 jsou těla benediktinů Albana a Ansgara zahrabaná na kraji lesa 
nahoře nad vsí směrem k polské hranici.1 Několik lidí ze Šonova, co tam ještě 
zůstali po první vlně odsunu a pamatují ten mord, má do lesů zakázaný vstup. Pak 
do případu znovu vstoupí Klement Pavelka, který jako vrchní respicient finanční 
stráže bydlí v Šonově a zasazoval se hned v létě 1945 jako jeden z mála  
o důsledné vyšetření celého případu, a naléhá na řádné pohřbení mrtvých.  
Pomůže domluvit s hrobníkem vykopání a převezení těl na místní hřbitov.  
Bude ho to jako nekomunistu stát místo u bezpečnostních složek. Začne pracovat 
v broumovských uhelných skladech, později u státních statků jako účetní.2  
S některými z vrahů šonovských farářů se bude v příštích desetiletích  
v Broumově potkávat. Zemře v roce 1990, aniž by se dožil odsouzení viníků.

Šonov na dobové pohlednici, dvacátá léta 20. století. Na horním snímku mezi stodolami  
a hřbitovní kaplí budova fary.  Foto: archiv autora
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muzikantech, kostelní sbor, cyklistic
ký spolek, tělocvičná jednota Jahn. 
V roce 1938 zde v obecních volbách 
zvítězila 563 hlasy Henleinova Sude
toněmecká strana. Komunisté dostali 
37 hlasů, německá sociální demokra
cie 53 hlasů.3

A +A

Albana a Ansgara, benediktiny a čle
ny jedné klášterní komunity, válka 
rozprášila do různých stran. Sešli 
se až v létě 1945. Znali se ale takřka 
od narození. Přesněji, ten o genera
ci starší mohl toho mladšího znát od 
kolébky, ze společné rodné vsi Heř
mánkovice (Hermsdorf in Böhmen). 
A také ho později učil na gymnáziu. 
Měl k němu vztah otcovského přítele, 
ochránce a zasvětitele. Spojilo je po
sledních čtrnáct dní života na jedné 
faře, cesta nocí, smrt i společný hrob. 
Starší, menší a zavalitější, holohlavý, 
kulatého obličeje s brýlemi, se jmeno
val Julius Prause, řeholním jménem 
Albanus. Ten o třiadvacet let mladší, 
vyšší, hubenější a melancholičtější, 
byl Alfons Schmitt, řeholním jménem 
Ansgar.

Z Heřmánkovic Julius

Julius Prause se narodil 3. února 1887 
v Heřmánkovicích v č. p. 193 v domě 
nad silnicí, odkud je vidět broumov
ský klášter, jako Julius Franz Werner. 
Na svět totiž přišel jako nemanželský 
syn šestadvacetileté Josefy Werne
rové, dcery místního sedláka, což 
v rodině vyvolalo jisté napětí. Otec, 
čtyřicetiletý Julius Prause, c. a k. re
spicient finanční stráže v nedalekém 
Meziměstí, v jehož rodu kolovala čes
ká krev, si matku svého potomka vzal 
až rok po synově narození. Jestli byl 
ke sňatku a osvojení syna nakonec 
donucen tvrdými heřmánkovickými 
sedláky, kteří stáli na straně Werne

rů, nebo si musel nejdříve uspořá
dat pracovní záležitosti, tedy žádat  
c. a k. ministerstvo financí o povo
lení sňatku, které dostal v srpnu 
1887, bohužel nevíme. Každopádně 
to byl již zralý muž v letech, velice 
schopný a energický. Jako vrchní ko
misař finanční stráže byl překládán 
na různá místa, a to znamenalo pro 
rodinu časté stěhování. Žák Julius 
proto mezi lety 1893 a 1898 vystřídal 
vícero škol: Kraslice (Graslitz), Vild
štejn (Wildstein), Mníšek (Einsiedl). 
Poté navštěvoval gymnázium v Mostě 
(Brüx) a v Děčíně (Tetschen). Nakonec 
se Prauseovi vrátili do Heřmánkovic 
a hloubavý, pilný student se zájmem 
o filozofii a jazyky mohl v létě 1907 
odmaturovat na klášterním gymná
ziu v Broumově.4

Někdy v této době v něm dozrálo 
rozhodnutí vstoupit do benediktin

ského řádu a při obláčce 4. října 1907 
přijal řeholní jméno Albanus – podle 
jednoho z mučedníků ze 4.–5. století, 
který odmítl obětovat pohanským 
bohům, za což byl mučen a sťat. No
viciátní rok absolvoval v benediktin
ském klášteře v PrazeBřevnově, kde 
o rok později složil jednoduché sliby. 
Jeho bystrost a intelektuální výbava 
mu umožnily pokračovat ve studiu 
(1908–1912) na Teologické fakultě 
německé KarloFerdinandovy univer
zity v Praze. Roku 1912 učinil zásadní 
krok. Složil slavné řeholní sliby a byl 
vysvěcen na kněze. Z té doby existuje 
jedna společná fotografie břevnov
ských benediktinů kdesi v klášterní 
zahradě.5 Pater Albanus sedí na kraji, 
jeho kulatá hlava na snímku doslova 
svítí a za kulatými brýlemi s tenkými 
obroučkami se skrývá soustředěný, 
mírně potměšilý pohled.

3  DIMTER, Gertrud – KAHLER, Adolf – KAHLER, Hildegard: Die Gemeinde Schönau. Dorfbücher Kreis Braunau, Nr. 2. Heimatkreis Braunau, 
Forchheim 1981.

4  Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Náchod, f. Benediktinské gymnasium Broumov, k. 2 (Prause).
5  Národní archiv (dále jen NA), f. Benediktinské opatství Břevnov, fotografická sbírka.

P. Alban Prause (sedící vpravo) s benediktinskou řeholní komunitou v Praze-Břevnově. 
Pravděpodobně 1912. Foto: NA
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Oblíbený profesor

Pro jeho brilantní znalosti a schop
nost přednášet se s ním počítalo jako 
s vyučujícím na řádovém gymnáziu 
v Broumově. Proto v Praze ještě čtyři 
roky zůstal a studoval na Filozofické 
fakultě německé KarloFerdinandovy 
univerzity. Obhájil diplomovou prá
ci na téma Die Laute der Braunauer 
Mundart (Hlásky v broumovském 
nářečí), jíž se mladý benediktin a ro
dák přihlásil k procesu výrazného 
nacionálního a identitárního sebe
uvědomování obyvatel broumovského 
výběžku. Po návratu do Broumova 
začal vyučovat na klášterním gym
náziu (setrval zde až do okupace) jako 
oblíbený a současně přísný středo
školský profesor. Mezitím ještě stihl 
obhájit doktorát v oboru germanisti
ky a klasické filologie, být promován 
doktorem filozofie a jeden čas také 
zastávat úřad provisora kláštera. 

Jeden z žáků broumovského kláš
terního gymnázia, Jaroslav Prikner, 
ve svých vzpomínkách uvedl: „Úro-
veň vědomostí broumovských profe-
sorů byla značná. To když profesor 
Prause vykládal římské reálie, tu bylo 
ve třídě ticho, že by bylo slyšet i pe-
říčko upadnout. A s jakým zanícením 
a šelmovsky přivřenýma očima nám 
tajemným hlasem vykládal historii 
římských vládců, ne vždy oděných 
do hávů cudnosti, k velkému gaudiu 
svých posluchačů, bylo bez konkurence. 
[…] Výchovná činnost gymnázia byla 
klasická výchova ušlechtilého ducha 
a sportovní zdravé vyspělosti těla dle 
ideálů starých Řeků.“6

Opat a Neruda

Mnichovský diktát odřízl Broumov
sko od zbytku Československa a při
členil ho do Sudetské župy. Klášter, 
který byl do té doby spojen s břevnov
ským, se z řady důvodů musel osamo
statnit, což se definitivně rozťalo se 
vznikem protektorátu. Broumovským 
opatem zůstal dosavadní břevnovský 

opat, padesátiletý Dominik Prokop, 
který pocházel z blízkých Otovic 
z českoněmecké rodiny. Bilingvnost 
byla jeho předností, kterou využíval 
pro dobrý chod klášterního života 
a vyrovnávání vznikajícího národ
nostního napětí. Měl doktorát z bo
hemistiky a sám vyučoval češtinu 
na klášterním gymnáziu. Zmiňovaný 
Jaroslav Prikner na něj vzpomínal: 
„Mimo německého jazyka (nebyl na-
cionalista) ovládal latinu, řečtinu, 
hebrejštinu, z živých jazyků italštinu, 
francouzštinu, španělštinu, angličtinu 
a pochopitelně češtinu. Při hodinách 
literatury se četlo z děl českých spi-
sovatelů, převážně z malostranských 
povídek Jana Nerudy, které nadělaly 
hodně starostí žákům německé národ-
nosti, jichž byla většina.“7

Konec vyučování na gymnáziu

Opat Prokop se snažil obstát ve slo
žitých podmínkách se ctí a ve správě 
kláštera, zvlášť do vypuknutí války, 
podle několika svědectví neupřed
nostňovat německé zájmy. Nepovedlo 

se mu ale řadě věcí zabránit. Přede
vším udržet existenci klášterního 
gymnázia, které fungovalo od roku 
1634. To, co se podařilo za první re
publiky (zachovat ho jako německé), 
se broumovskému konventu stalo pa
radoxně osudným. Dne 1. června 1939 
učinila škole konec sama německá 
vláda, neboť nacisté netolerovali 

žádné soukromé ani církevní školy. 
Šéf Hlavního úřadu říšské bezpeč
nosti a Bezpečnostní služby Rein
hard Heydrich hovořil v souvislosti 
se zabranými územími o nutnosti 
„vyčistit půdu od nepřátelských živ-
lů“, mezi nimiž jmenoval „židovstvo, 
inteligenci, duchovenstvo a šlechtu“. 
Z broumovské benediktinské ko
munity skončili dva kněží, P. Win
frid Riedel a kaplan Basil Urbaschek, 
v koncentračním táboře Dachau.  
P. Salesius Sommernitz, broumovský 
učitel řečtiny a latiny s židovskými 
předky, byl internován v Zásmukách 
a P. Josef Lambert Jakisch, udaný pro 
protistranické kázání, zemřel po tvr
dých výsleších libereckým Gestapem 
a bezmála ročním věznění brzy po 
návratu do kláštera ve svých šesta
padesáti letech.

Konec vyučování na gymnáziu 
uvolnil z pedagogického zápřahu 
jak opata Prokopa, tak profesora 
Prauseho, který si přál být užitečný 
v pastoraci, aby nemusel rukovat na 
frontu. Po čase si vybral uvolněnou 
farnost v nedalekém Šonově, kam se 
přestěhoval. Přestože to byl intelek
tuál a vášnivý čtenář trávící dlouhé 

6  Archiv autora, strojopisné vzpomínky ing. Jaroslava Priknera Broumovské gymnázium v letech 1935–39 (nedatováno, nestránkováno).
7  Tamtéž.

Opat Prokop se snažil 
obstát ve složitých
podmínkách se ctí a ve 
správě kláštera, zvlášť  
do vypuknutí války,  
podle několika svědectví  
neupřednostňovat německé 
zájmy. Nepovedlo se mu ale 
řadě věcí zabránit.

P. Alban Prause před broumovským klášter-
ním gymnáziem, druhá polovina třicátých let                                            

Foto: archiv autora  
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hodiny mezi knihami či debatami 
se studenty, jeho venkovské dětství 
na Broumovsku ho uschopňovalo 
i k funkci vesnického faráře. V hovo
rech byl srdečný a se zájmem o druhé, 
nestylizoval se do podoby odtažitého 
profesora bádajícího v teologických 
problémech. Farní hospodyně Anna 
Schönová ho později charakterizova
la takto: „Byl dojemně nenáročný ve 
svých osobních tužbách, měl k lidem 
přirozenou vřelost a dobrotu. A měl rád 
a velice vyžadoval od nás farníků lidový 
německý zpěv. V prvních týdnech svého 
působení v Šonově inicioval zrenovo-
vání naší hřbitovní mariánské kaple. 
Dalším opravám bohužel brzy zabránily 
válečné poměry.“8

Africký písek v očích

Na konci května 1945 se do broumov
ského kláštera vrací z britského zajetí 
sice opálený, zato vyhublý P. Ansgar 
Schmitt. Několik týdnů mu trvá, než 
se dá trochu dohromady. Občas se 
svěří s válečnými prožitky. Moc toho 
nenabojoval, jako zdravotník prošel 
Sicílií, Sardinií a Korsikou. Do Afriky 
se dostal ve chvíli, kdy Britové prora
zili německé postavení u El Ala meinu 
a vojáci maršála Rommela museli 
ustupovat k Al Agheile a poté k Tu
nisu. Do zajetí padl v květnu 1943 po 
kapitulaci maršála Messeho s další
mi 248 tisíci německých a italských 
vojáků. Schmitt vypráví o afrických 
vedrech a chladných nocích, jindy 
o nedostatku vody a zákazech holení 
a mytí. Občas si mne oči. Pořád má 
dojem, jako kdyby mu v nich uvízla 
zrníčka afrického písku.9

Stejně jako pater Prause se Alfons 
Schmitt narodil v Heřmánkovicích. 
Pouze o třiadvacet let později než on, 
18. března 1910. Jméno dostal po svém 

křtiteli, místním knězi Dr. Alfonsi 
Pohlovi. Alfonsův otec byl továrním 
tkalcem a pracoval v blízké textilce 
v Olivětíně. Oba rodiče se hlásili k ně
mecké národnosti. Z Heřmánkovic to 
Alfons neměl daleko do broumovské

ho klášterního gymnázia. V roce 1930 
se rozhodl vstoupit do benediktinské
ho řádu a přijal jméno Ansgarius – Os
kar – podle benediktinského mnicha 
a misionáře z 9. století, který se stal 
prvním arcibiskupem v Hamburku. 
O pět let později byl Ansgar Schmitt 
vysvěcen na kněze. Jako organizátor 
a praktik byl jmenován do funkce 
inspektora broumovské klášterní 
továrny na zpracování dřeva a ná
sledně ředitelem klášterních provozů. 

Úzkostné předtuchy

Je zřejmé, že o přítomnost mladší
ho kněze v šonovské farnosti pater 
Prause stojí. Ostatně počítá s tím, že 
svého nástupce zasvětí do chodu far

nosti a vrátí se do broumovského kon
ventu ke komunitě. Tak je také do
mluven s opatem Prokopem. Ansgar 
Schmitt souhlasí. Nastěhuje se na 
šonovskou faru se svým skromným 
majetkem v průběhu července 1945, 
aby už mohl vypomoci při poutní slav
nosti sv. Markéty, které je šonovská 
farnost zasvěcena. Anna Schönová 
později potvrdila: „První bohoslužbu 
měl mladý farář v kostele sv. Markéty 
o pouti.“10 K 15. srpnu 1945 královéhra
decký ordinariát ustanovuje P. Ans
gara Schmitta zatímním správcem 
(administrator ad interim) ve farnosti 
Šonov, a pater Prause se tudíž může 
odstěhovat zpátky do kláštera. Jenže 
šonovská Místní správní komise11 mu 
v tom z nejasných důvodů brání. Far
ní hospodyně Anna Schönová: „Od té 
doby jako kdyby pan profesor Prause 
tušil pohromu a začal trpět úzkostí. 
Až do chvíle, kdy se jeho předtucha 
smutného konce skutečně naplnila.“12

Pohyb rodin a armád

Samotný Šonov, přilepený k hrani
cím, je od konce zimy 1945 v pohy
bu. Nejdřív ve vsi bydlí uprchlíci ze 
Slezska, celé rodiny i váleční mrzáci 
prchající před postupující frontou. 
Žije tam i německá rodina, která se 
přistěhovala z rozbombardovaného 
Rostocku. S blížícím se koncem války 
procházejí obcí čtyři armády. Přes její 
horní kraj ustupuje německé vojsko 
a po něm vlasovci mířící co nejrych
leji do amerického zajetí. Zanedlouho 
projedou údolím vojáci Rudé armády, 
před nimiž se ženy utíkají skrýt do 
polí. A na konci května se v Šono
vě usadí skoro tisícovka polských 
vojáků, kteří místním německým 
sedlákům zabaví hovězí dobytek 
a krmivo pro svých sto koní. Když 

8  Heimatkreis Braunau Sudetenland e. V. Heimatmuseum Forchheim (dále jen Heimatmuseum Forchheim), Vermeldungsbuch für das Pfarramt 
Schönau 1919–1946. Překlady německých textů Viktorie Hanišová, Vlastimil Kaňka, Anna Doležalová.

9  Tamtéž.
10  Tamtéž.
11  Místní správní komise byly ustanoveny vládním nařízením z 5. 5. 1945 o volbě a pravomoci národních výborů, kde se mj. říká: „Pro 

dočasnou správu obcí nebo okresů, kde pro převážnou většinu obyvatelstva státně nespolehlivého nemůže býti ustaven národní výbor, budou 
jmenovány správní komise, které mají přibrati k spolupráci zástupce státně spolehlivého obyvatelstva.“

12  Heimatmuseum Forchheim, Vermeldungsbuch für das Pfarramt Schönau 1919–1946.

P. Ansgar Schmitt v roce 1945
Foto: archiv autora
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odtáhnou, Šonováci si oddechnou. 
Ale ne na dlouho.

Toledo a Železo

V kraji panuje chaos. Mezi německý
mi obyvateli, kterým se zhroutil sen 
o Velkoněmecké říši, dochází k řadě 
sebevražd. Jednotlivců i celých rodin. 
Provolání vlády, která vznikla v Ko
šicích, je nepokrytě návodné: „Nová 
republika bude státem slovanským, 
republikou Čechů a Slováků. Němce 
a Maďary, kteří se tak těžce prohře-
šili proti našim národům v republice, 
budeme považovat za zbavené státního 
občanství a přísně je potrestáme. Ná-
rodní výbory nechť začnou s tím ihned. 
Zneškodněte všechny aktivní nacisty 
a jejich majetek zajistěte ve prospěch 
národa a státu.“13 

A jak „čištění vlasti“ vypadá v pra  
xi na Broumovsku? Nejdříve přijíž
dí československé vojsko. Operuje 
zde 4. pěší pluk II. armádního sbo
ru, který se skládá ze tří praporů, 
z  nichž velitelství jednoho sídlí 
v broumovském klášteře. V červnu 
1945 je z Prahy vyslána jednotka  
1. pohotovostního pluku Národní 

bezpečnosti, kterou tvoří členové 
roty Toledo (velitel Bohumír Káš, po
sádkou v Meziměstí) a prapor Železo 
(velitel František Noha, posádkou na 
nádraží v Broumově), zorganizované 
během květnového povstání v okolí 

Prahy a Kladna a dirigované tehdej
ším předsedou Zemského národního 
výboru v Praze Josefem Smrkovským. 
Během června jsou do jednotlivých 
vsí dosazováni představitelé Místní 
správní komise. V pohraničním Šono
vě je navíc obnoveno oddělení finanč
ní stráže a dočasně je tam umístěn 
strážní oddíl složený z příslušníků  
2. roty 4. pěšího pluku českosloven
ské armády. 

Vášnivý filatelista

Dne 16. června je v Broumově zří
zena také Okresní správní komise, 
později nahrazená Okresním národ
ním výborem s předsedou Oldřichem 
Hnatowitzem, který byl jmenován 
ministerstvem vnitra. Hnatowitz, 
předválečný komunista, kolegy 
charakterizovaný jako „jeden z mála 
uvědomělých a sečtělých marxistů“,14  

13  STANĚK, Tomáš: Odsun Němců z Československa. Academia, Praha 1991, s. 57
14  Rukopis vzpomínek Josefa Brandejse Má válka s mloky (archiv rodiny); ukázky ze vzpomínek BRANDEJS, Josef: Broumovsko po válce. 

Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, 2005, roč. 16, č. 2 – viz http://souvislosti.cz/clanek.php?id=298 (citováno k 26. 11. 2021).

Květen 1945 v Broumově. Vojáci Rudé armády se fotí s představiteli broumovského revoluč-
ního národního výboru. Foto: Muzeum Broumovska

Oslava 28. října 1945 v Broumově
Foto: archiv J. Brandejse
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15  Tamtéž.
16  Tamtéž.

je bývalý učitel v Dobrušce, důstojník 
v záloze, za okupace žalářovaný. Ten 
přivábí do Broumova do vysokých 
funkcí své známé. Především učitele 
a odbojáře z Hronova Josefa Brandej
se (na pozici bezpečnostního referen
ta) a také dva sousedy z Dobrušky – 
Josefa Marka a Bohuslava Marka. 
Jeden bude „vylikvidovávat“ v Šonově, 
druhý v Broumově. Zvlášť Bohuslavu 
Markovi je Hnatowitz velice zavázán. 
Poté, co ho za války zavřeli, Marek, 
zámožný dobrušský obchodník s tex
tilem, jeho manželku a děti podpo
roval jídlem. Když je Olda „jmenován 
šéfem“ Broumovska, Bohouš ho svým 
autem slavnostně doveze před úřad 
a v Broumově s ním i zůstane.15

Předsedou Místní správní komise 
v Šonově je soudruhem Hnatowitzem 
ustanoven další jeho známý, Josef 
Verner, učitel z Dobré u Dobrušky. 
A místopředsedou již jmenovaný Josef 
Marek z Dobrušky, dvacetiletý vy
učený zámečník a čerstvý absolvent 
tří ročníků živnostenské pokračo
vací školy. Dalšími členy jsou: malíř 
a natěrač František Hejnyš, vrchní 

respicient finanční stráže Klement 
Pavelka a dozorce finanční stráže 
Benjamin Krapáč. Druhý z Marků, 
Bohuslav, pracuje v Broumově na 
Okresní správní komisi (Hnatowitz 
ho jmenoval svým tajemníkem) a sou
časně je referentem pro zajišťová
ní státního majetku. Má ale jednu 
„vadu“ – je vášnivým filatelistou. Vol
ně prochází vily a domy německých 
obyvatel a zabavuje jejich majetek. 
Nikoli pro stát, ale pro sebe a svou 
rodinu. Postupně je odhaleno, jak 
si při těchto raziích počínal. Továr
ník Eduard LangerSchroll totiž za 
pomoci kriminální policie zjistí, že 
ve věcech, které musel odevzdat 
a které  jsou deponovány v sejfu 
broumovské městské spořitelny, 
chybí jeho unikátní sbírka známek 
v hodnotě dvou a půl milionu korun, 
sedmnáctikarátový briliantový ná
hrdelník v ceně dva miliony, šperky 
včetně zlatých prstenů v hodnotě půl 
milionu, v hotovosti 13 tisíc říšských 
marek či 50 tisíc korun a mnoho dal
šího. A není sám. Z těchto cenností se 
najdou jen zlomky. Bohuslav Marek 

bude za zpronevěru odsouzen k sym
bolickému trestu.16 

Neměl jsem ji přijímat

V roce 1945 je Josefu Brandejsovi 
třicet let. Hronovský rodák, zapále
ný komunista, přesvědčený o nové 
a zářivé budoucnosti. S Němci má 
nevyřízené účty. Jeho otec, vrchní čet
nický strážmistr Václav Brandejs, ve
litel hronovské četnické stanice, byl 
v roce 1943 za účast v odboji zatčen 
Gestapem. Přežil Osvětim a Buchen
wald, vrátil se po válce s podlomeným 
zdravím a za několik měsíců zemřel. 
Syn Josef se zapojil do protinacistické 
rezistence právě v Hronově a okolí. 
V květnových dnech se jeho skupině 
podařilo získat zbraně odzbrojením 
vojáků Wehrmachtu. Pod Brandejso
vým velením dorazila „jeho“ 6. rota 
17. května 1945 do Teplic nad Metují, 
kde se podílela na první vlně odsunu 
německých rodin. Divoký odsun za
čal teprve pod jeho následovníkem, 
kapitánem Václavem Svobodou, který 
do Teplic nad Metují napochodoval 

Předseda Okresní správní komise v Broumově Oldřich Hnatowitz (druhý zprava) po nálezu 
hromadného hrobu německých obyvatel v písníku nedaleko Broumova, září 1945
Na snímku vpravo vrchní respicient finanční stráže Klement Pavelka (vlevo), který se zasa-
zoval o vyšetření šonovských vražd  Foto: archiv J. Brandejse a J. Hanykové
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se svou novobydžovskou rotou. 
V městečku si počínali jako utržení 
ze řetězu.

Brandejs ve svých vzpomínkách 
píše, jak za ním tehdy do Teplic přijel 
jeho známý, učitel a teď „pomazaná 
hlava“ broumovského okresu Hna
towitz: „Přišel k nám na velitelství 
v Teplicích (bývalý tábor Říšské pra-
covní služby) a vyzval nás, abychom 
přijeli do Broumova. Vybral jsem kolem 
50 vojáků z mých mladých mužů a odjel 
s nimi 15. června [1945] do Broumova. 
Starší záložníci mé jednotky byli pro-
puštěni z vojenské služby. Pod dohledem 
okresní správní komise jsem převzal or-
ganizaci SNB pro oblast Broumova.“17 
Stává se ústředním mužem nejen pro 
řízení vystěhování německého obyva
telstva z broumovského výběžku, ale 
také velitelem bezpečnostních oddílů. 
Později sebekriticky prohlásí, že tuto 
funkci neměl nikdy přijímat.

Žádný cukr, málo chleba

Němečtí obyvatelé musí místním 
správním komisím odevzdat bicykly, 
rozhlasové přijímače a hudební ná
stroje. Nesmí cestovat, opouštět 
hranice obce ani odebírat noviny. 
Zákaz platí i pro vstup do lesů k hra
nicím. Pokud tam potřebují jít kvůli 
dřevu, musí zaplatit 100 korun na 
den. Šonovský farář Prause píše ve 
farní kronice: „Češi dostali potravinové 
lístky, které vypadaly podobně jako ty, 
které existovaly v Německé říši. Dostali 
také lístky na kuřácké potřeby. Potra-
vinové lístky, avšak nikoli tabačenky, 
dostali ti Němci, kteří byli před rokem 
1938 organizováni v komunistické nebo 
sociálně demokratické straně a neměli 
napojení na SdP nebo NSDAP. Ti mohou 
také nosit červené pásky, ke kterým je 
ale nutný souhlas národního výboru. 
Ostatní Němci dostali tzv. judenkar-
ten – židovské poukázky, tzn. zhruba 

takové, které v Německé říši dostávali 
Židé. Nedostali lístky na maso, žádný 
cukr, málo chleba. Hladové poukáz-
ky. Češi nosí červenobílomodré stuhy 
v knoflíkových dírkách anebo na límci. 
Pivo a tak dál pro Němce neexistuje.“ 
A ironicky dodává: „Ano, Hitler nám 
uměl nadělit.“18

Hamza – první rabuňk na faře

V červnu 1945 se Šonov dočká něko
lika loupežných nájezdů a rabování. 
Tlupy českých vojáků za účasti veli
tele, jistého Hamzy, kterému všichni 
říkají „poručík“, pod záminkou hledá
ní zbraní a chytání werwolfů vstupují 
bez vyzvání do stavení, důkladně je 
prohledávají a počínají si přitom často 
arogantně a poručnicky. A odnášejí si 
bohatou kořist. Rabování se nevyhne 
ani šonovské faře a kostelům. Pater 
Prause vepsal do farní kroniky: 
„A dnes, ve čtvrtek ráno [21. 6. 1945], 
na mé jmeniny, jsem přišel právě do 

kostela, když přišla skupina vojáků, 
kteří přijeli z Broumova auty a začali 
prohledávat faru od sklepa po střechu 
kvůli zbraním! Postele, povlečení, podla-
ha, zahrada – všechno prošli, ale nikde 
nic nebylo. Chtěl jsem přivolat vrchního 
finance Klementa Pavelku, ale vojáci to 
nedovolili. Z fary šli do dalších domů, 
nejdříve k pekaři Hartmanovi a potom 
prošli všechny domy až do konce a brali 
rádia, oblečení, potraviny atd.“19

Hamza v rajtkách

„Poručík“ Hamza se v Broumově 
objevuje někdy v první polovině 
června. V rajtkách, vysokých botách 
a kožené bundě. Třicetiletý muž po
menší postavy, s vlasy sčesanými 
dozadu, výrazně rozměklým nosem 
a plandavým spodním rtem. Předse
dovi Hnatowitzovi se představí jako 
podporučík Václav Hamza, příslušník 
partyzánské skupiny Kapitán. Je do
provázen náčelníkem královéhradec

17  Tamtéž. Viz též Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), Hlášení SNB Broumov 1945/46, f. Zemský odbor bezpečnosti Praha (300), 
sign. 300272; f. Zemský odbor bezpečnosti II (315), sign. 3151966; f. Odbor politického zpravodajství MV (2M), sign. 2M:11133  
a sign. 2M:11205, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 (304), sign. 3042562.

18  Heimatmuseum Forchheim, Vermeldungsbuch für das Pfarramt Schönau 1919–1946.
19  Tamtéž.

Zdeněk Nejedlý jako ministr práce a sociální osvěty na návštěvě v Broumově, pravděpodob-
ně podzim 1946. Po jeho levé ruce stojí Oldřich Hnatowitz.  Foto: archiv J. Brandejse
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kého Obranného zpravodajství škpt. 
Josefem Mísařem, který jej doporučil 
na důležité místo – velitele „revoluč
ního“ oddílu a výcvikového střediska 
i kasáren SNB v Broumově. S tím, že 
bude podřízen přímo bezpečnostnímu 
tajemníkovi Josefu Brandejsovi, který 
jej zná z Teplic nad Metují. V Broumo
vě tak vedle SNB (úřad Národní bez
pečnosti, do jehož čela byl jmenován 
Emilián Švec a velitelem četnického 
oddílu Josef Ušák), existuje i „druhá 
policie“. Mimochodem, výcvikové 
středisko SNB bude za pár měsíců 
trapně zrušeno, k čemuž přispěje 
série kriminálních zločinů, kterých 
se jeho příslušníci dopouštěli. Vše vy
vrcholí na konci srpna, kdy vojenská 
nádražní hlídka v Broumově zadrží 
několik z nich s kufry a krabicemi 
plnými nakradených cenností, hodin, 
příborů a ložního prádla.20

Hamza – partyzánem po válce

Podporučík Václav Hamza přitom 
není kmenovým příslušníkem SNB, 
ale záložním důstojníkem českoslo
venské armády. Na vše se v té době 
spěchá, není čas na důkladné ověřo
vání, navíc si Hamza velice brzy získá 
Brandejsovy sympatie. Ten ve svých 
vzpomínkách prozradil svou tehdejší 
naivitu: „Jak se mi jevil? Musím říci, že 
revolučně, protifašisticky, pokrokově, 
odmítal staré pořádky, byl nadšeným 
stoupencem KSČ, vystupoval proti ne-
poctivosti, rozkrádání, proti národní 
vlažnosti. Nač to dál rozvádět, stačí to 
shrnout do věty, že bych za něho ruku 
do ohně položil.“ Hned 16. června 1945 
je na schůzi Okresní správní komise 
v Broumově usneseno „vydat oficiální 
potvrzení o činnosti partyzánské jednot-
ky Kapitán dle údajů s[oudruha] Bran-
dejse, zmocněnce […] SNB.“21 Hamza 
je tedy ve funkci potvrzen. Teprve 

později se ukáže, že jeho partyzán
ství spočívalo v tom, že po 9. květnu 
1945 „s četou vyčišťoval Adršpašské 
skály od SS“.22 Ve skutečnosti i tato 
činnost byla smyšlená, jak posléze 
potvrdil Josef Brandejs: „Až později 
jsem poznal, že Hamza je nezodpovědný 
dobrodruh, jeho partyzánská činnost 
spočívala tak nejvýš v lupičství, protože 
po nějakých německých diverzantech 
tam nebylo ani stopy. Lupičství se ode-
hrávalo především na tzv. národních 
hostech. Když se vraceli přes přechod 
v Libné na svých vozech a s majetkem 
ze Slezska, vzali jim všechno a poslali 
je do Polska doslova nahé.“23

Hamza  – sokol, Čechoslovák  
a král Mieroszówa

Václav Hamza, ročník narození 1914, 
pocházel z Velké Jesenice v náchod
ském okrese. Po maturitě na reálce 
v Jaroměři nastoupil vojenskou službu. 
Po jejím absolvování zůstal v armádě 
jako délesloužící. Podle hodnocení 
nadřízených z roku 1933 byl „uzavřené 
povahy, málo sebevědomý a málo ener-

gický“.24 V civilu pracoval jako úředník 
Vzájemné pojišťovny v Albrechticích 
v Orlických horách. Před válkou cvičil 
v Sokole, byl ženatý a měl dceru. Na 
vojně se hlásil k československému 
náboženství. Po Mnichovu odešel 
s rodinou z Orlických hor do Hradce 
Králové. Do protinacistické rezistence 
se nezapojil, jeho bratr byl od roku 
1940 vězněn.25 V roce 1947 v žádosti 
o uznání důstojnické hodnosti (od 
roku 1945 byl kmenově veden u ná
hradního praporu 30. pěšího pluku 
v Turnově) uvedl: „Do Svazu národní re-
voluce jsem nevstoupil, jelikož jsou tam 
doposud lidé, kteří vůbec nic nedělali, 
nebo pouze ‚zajišťovali pohraničí‘.“26

V Broumově si Hamza počíná, na 
rozdíl od své vojenské kariéry, ener
gicky a sebevědomě. Jako velitel čety 
výcvikového střediska SNB vyrazí 
se svojí jednotkou na nynější polské 
území, kde přepadne a obsadí obec 
Mieroszów (Friedland). Z radnice 
vyžene polského starostu, prohlásí 
se za nového velitele města a tele
fonicky žádá Broumov o okamžité 
vyslání vojenské jednotky. Tři dny 
a tři noci je v Mieroszówě neomeze
ným vládcem. Konfiskuje majetek, se 
svými podřízenými propíjí městské 
zásoby a z několika zatčených žen si 
na radnici vytvoří harém. Do Brou
mova se vrátí teprve ve chvíli, když 
ho Hnatowitz důrazně vyzve k ná
vratu a pošle pro něj auto. Dotčený 
Hamza pak bude na Okresní správ
ní komisi fanfarónsky prohlašovat: 
„Pánové, vaše připosranost je známá, 
ale velmi mě mrzí, že mě neuposlechl 
důstojník naší armády Šlajs z Náchoda. 
Mohli jsme s jeho oddílem obsadit celé 
Kladsko. Moc nechybělo a patřilo by 
nám! Stačilo by bejvalo, kdyby mi pře-
dal velení. Sám bych to provedl útokem, 
a moment překvapení by byl na naší 
straně, Poláci by se ani neuprdli.“27

20  Rukopis vzpomínek Josefa Brandejse.
21  Tamtéž.
22  Tamtéž.
23  Tamtéž.
24  ABS, f. Zpravodajská správa Generálního štábu (ZS GŠ) Československé lidové armády (ČSLA), svazek a. č. OS15588 ZSGŠ.
25  Tamtéž.
26  ABS, f. Objektové svazky (OB), objektový svazek a. č. OB168 HK.

Václav Hamza v Broumově v roce 1945
Foto: archiv autora
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27  Rukopis vzpomínek Josefa Brandejse.
28  DIMTER, Gertrud – KAHLER, Adolf – KAHLER, Hildegard: Die Gemeinde Schönau. Dorfbücher Kreis Braunau, Nr. 2.
29  Rukopis vzpomínek Josefa Brandejse.
30  Heimatmuseum Forchheim, Vermeldungsbuch für das Pfarramt Schönau 1919–1946.
31  Rukopis vzpomínek Josefa Brandejse.

Pátek 24. srpna

Na tento den připadá svátek svatého 
Bartoloměje, apoštola, kterého mu
čitelé stáhli z kůže. Odpoledne se 
farář Schmitt vydá do vsi navštívit 
nemocnou varhanici slečnu Hermínu 
Schubertovou, která byla den předtím 
propuštěna z nemocnice do domácího 
léčení. Hermína později vzpomínala, 
jaké to bylo veselé setkání a jak se 
společně nasmáli.28

Někdy brzy po obědě přijede do 
Šonova vojenské auto, které řídí pod
poručík oddílu SNB Broumov Václav 
Hamza. Tento neomezený a samo
zvaný pán, který lusknutím prstů 
poroučí svým oddaným sluhům, není 
v Šonově poprvé. „Když se Hamza 
usmál,“ popisoval později strážmistr 
SNB Hernych, „byl vidět jeho zkažený 
chrup, dolní kozlečí ret mu zůstal viset 
a vždy z něj táhl alkohol.“29 Také Anna 
Schönová si ho pamatovala: „Když se 
někde objevil, neznamenalo to pro ni-
koho nic dobrého, protože to byl hrubý, 
panovačný a brutální člověk, který měl 

ruce od krve. Jemu se nikdo v ničem 
nevyrovnal. Jakmile se objevilo jeho 
auto, uteklo těch málo Němců, kteří 
byli na ulici vidět, do domů, zavřeli 
dveře a rozechvělí čekali, co zas tento 
muž provede.“30 Tentokrát jede Hamza 

přímo k bývalému úřadu, kde sedí 
předseda Místní správní komise Josef 
Verner a místopředseda Josef Marek. 
Ten německy umí jen pár vět. S obě
ma benediktiny si očividně nesedl 
a začal na ně konstruovat falešná 
obvinění. Den předtím totiž Hamzovi 
v Broumově oznámil, že získal „snad 
jistou informaci“, že pater Prause byl 
členem NSDAP, „v noci se prý ztrácí 
ze vsi a tudíž patrně podporuje v lesích 
werwolfy“.31 A že ve svém posledním 
kázání, což mu prý říkal vojín Her

zik, který němčinu ovládá, hovořil 
o situaci v pohraničí, která je teď 
pro Němce nepříznivá, ale že je to 
jen přechodná doba, v dohlednu se 
jistě vše obrátí v dobré, a že se lidé 
nemají ničeho bát. 

Šonovský farní areál ve třicátých letech  
20. století a v současnosti. V popředí hrob 
zavražděných benediktinů.

Foto: archiv autora
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24. srpna: Na faře

Hamza pošle Marka pro pětadvace
tiletého vojína Jana Herzika, toho, 
který slyšel Prauseho kázání. Ho
ličský pomocník z Nového Města 
nad Metují, který je spolu s dalšími 
vojáky ze strážního oddílu pěšího 
pluku dislokován právě v Šonově, 
je čerstvý ženáč. A nemůže to přeci 
být žádný nacionální šovinista, když 
se před rokem se svolením Německé
ho státního ministerstva pro Čechy 
a Moravu oženil s říšskoněmeckou 
státní příslušnicí Helenou Wyborek 
z Czuchowa u Rybniku, se kterou 
čeká dítě. Když se Herzik trochu 
překvapeně Marka ptá, o co jde, ten 
mu krátce odpoví, že potřebují pár 
spolehlivých chlapů na prohlídku 
fary. 

Ve farní kuchyni v přízemí mezi
tím připravuje oběd hospodyně Anna 
Schönová, která v rozměrné budově 
s mansardovou střechou už několik 
let bydlí a stará se o chod domácnosti 
i hospodářství. Pater Prause je zrov
na někde venku za stodolou na poli. 
Administrátor Schmitt se již vrátil 
z návštěvy u nemocné varhanice, sedí 
v patře ve velkém pokoji u stolu a při
pravuje si zítřejší kázání. Vzhlédne 
od rozepsané stránky a oknem vidí, 
jak se k faře od školy blíží horda šesti 
nebo sedmi chlapů. Většina jde rázně, 
ten uprostřed, Hamza ve vysokých 
kožených botách a rajtkách, se už tro
chu přiopile potácí. Jak později vypoví 
Anna Schönová, do farní chodby se 
nahrnul Hamza, předseda Verner, 
místopředseda Josef Marek, místní 
řezník Špulák a tři vojáci strážního 
oddílu – holič Herzik, devětadvace
tiletý zahradník z Machova Václav 
Zelený a dvaatřicetiletý dělník ze 
Suchého Dolu František Ticháček. 
Chovají se jako drzá neurvalá sol
dateska – kopají do dveří, ze skříní 
vyhazují prádlo, šacují postele. Hamza 

hned pošle Herzika do sklepa pro al
kohol. Vítězoslavně vynesou do chod
by láhve vína a koňaku. Farář Schmitt 
se s nimi potkává na schodišti a ptá 
se, co si to dovolují. Hamza mu čes
ky řekne: „U tvejch v klášteře se našly 
zazděný rentgenový přístroje, tak jistě 
můžou bejt i tady. Jménem republiky to 
teď tady prohlédnem. Uhni, faráři!“32

24. srpna: Útěk farní hospodyně

Na faru, odkud slyší podivný hluk, 
se z pole vrací pater Prause. Hned ho 
čapnou za kleriku a mrští jím o zeď. 
Oba faráře naženou do horní místnos
ti a dál rabují. Zkoušejí si jejich civilní 
oblečení, většinu hází do kufru, který 
si pak odnesou. Přehrabují se i ve vě
cech v pokoji hospodyně Schönové. 
Když v kuchyni u sporáku zjistí, že 
kuchařka vaří pro faráře slepici, 
vytáhnou ji z hrnce a začnou s ní 
hospodyni zuřivě mlátit přes hlavu 
a řvát, že přeci „svině němčourský 

nemaj právo zabít už ani zvíře, proto-
že se navraždili dost!“33 Schönové se 
podaří na poslední chvíli vysmeknout 
a přes dvůr utéct do blízkého statku 
k Weisserům, kde se ukryje na půdě.

Hamza a Marek si vynesou židle 
na dvůr a v letním večeru tam dál 
popíjejí, zatímco vojín Herzik poručí 
pateru Prausemu pod hlavní pušky, 
aby mu šel otevřít hřbitovní kapli 
a ukázal, kde mají ukryté zlato. 
Projdou chodbou, hřbitovní brankou 
a jsou v kostele. Po dvaceti minutách 
se vrací a Herzik v ruce drží kufřík 
s mešními kalichy a dalšími liturgic
kými předměty. Farářům nakážou, 
co si s sebou mají vzít do zavazadel, 
a že prý je odvedou na hranice. Dole 
v chodbě si mezitím Hamza bere dal
ší láhve s vínem, strká je do brašny 
a všem nakazuje: „Musej zmizet. Je to 
jasný?“34 A než odejde k autu, znovu 
Markovi připomene: „Pepíku, proveď-
te to, jak sem řek, žádný sraní s nima 
a zítra mi podej hlášení.“35 Vypotácí se 

32  Heimatmuseum Forchheim, Vermeldungsbuch für das Pfarramt Schönau 1919–1946.
33  Tamtéž.
34  NA, f. Ústřední sekretariát Československé strany národně socialistické, k. 7, sign. 35801.
35  Tamtéž.

Farní sál šonovské fary, kde měl svoji knihovnu P. Prause. Současný havarijní stav, zapříči-
něný soukromým vlastníkem.  Foto: archiv autora
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z fary, nasedne do auta a odjíždí do 
tmy směr Broumov.

24. srpna: „Pomodlete se za nás“

Na farním dvoře dopíjí trojice míst
ních (Verner, Marek a Špulák) láhve. 
Prázdné je pohodí ke zdi. Vojíni přive
dou oba benediktiny, kteří drží malá 
zavazadla. Na sobě mají černý řeholní 
hábit, dlouhý plášť a pater Prause na 
hlavě svůj oblíbený klobouk. Kufří
ky jim Marek odebere. Nechá jim jen 
deštníky. 

Vyvedou je do tmy jako dva berán
ky určené na porážku. Pan profesor 
stačí k Ansgarovi prohodit: „Hochu 
zlatá, s námi je amen.“36 Ještě než 
vyjdou, tedy spíš vypotácejí se, vo
jáci se ztěžklými jazyky domlouvají. 
Josef Marek nakazuje Herzikovi 
s Ticháčkem, aby vedli oba faráře 
nahoru, a Zelenému, aby si skočil 
do školy pro krumpáč, lopatu a rýč 
a počkal na ně nahoře u kapličky. 
Zelený ve škole zabalí nářadí do 
celty a zkratkou si to namíří ke 
kapličce. Oba benediktini jdou před 
dvojicí ozbrojených vojáků. Herzik 

má automatickou pušku a Ticháček 
pistoli. Za nimi se belhá Marek. Jdou 
nocí kolem požární zbrojnice a chtějí 
projít zkratkou přes „Šolcovnu“, vel
ký statek Weisserů, aby se dostali 
na polní cestu, která je dovede nad 

ves ke kapli a dál do lesů k hranici. 
Jenže u Weisserů jsou zavřená zadní 
vrata. Vracet se nebudou. Potřebují 
klíč od vrat. Tlučou proto na okno. 
Uvnitř se rozsvítí a ozve se: „Kdo tam? 
Co chtít?“ Herzik žádá výměnkářku 

Jenovéfu Weisserovou, které souse
dé říkají Ela, ať jim jde hned otevřít 
zadní vrata. Ve tmě si Ela všimne 
dvou povědomých siluet v hábitech, 
jedna z nich má na hlavě klobouk. 
Jde s nimi přes dvůr otevřít vrata, 
která vedou na cestu do kopců. Pater 
Schmitt se k ní na moment nakloní 
a tichým hlasem ji požádá: „To jsem 
já, váš farář. Frau Weisser, pomodlete 
se za nás!“37 Později paní Weisserová 
upřesní znění Schmittovy prosby na: 

36  Heimatmuseum Forchheim, Vermeldungsbuch für das Pfarramt Schönau 1919–1946.
37  Tamtéž; NA, f. Ústřední sekretariát Československé strany národně socialistické, k. 7, sign. 35801.

Šonovská „Šolcovna“. Místo, kde oba benediktiny naposledy viděla živé Jenovéfa Weis se-
rová. Foto: archiv autora

Vyvedou je do tmy jako  
dva beránky určené  
na porážku. Pan profesor 
stačí k Ansgarovi prohodit: 
„Hochu zlatá, s námi je 
amen.“

Šonovská farní kronika s posledním zápisem P. Albana Prauseho a červeně dodatečné vpis-
ky o vraždě obou benediktinů Foto: archiv autora
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„Modlete se s farníky růženec, aby toto 
ještě jednou dobře dopadlo.“38

24. srpna: Noční vraždění

Srpnovou nocí stoupá pětice vzhůru 
k lesu, úvozem podél meze se vzrost
lými třešněmi. Vojáci škobrtají a na
dávají. Oba benediktini mlčí, v du
chu se modlí. Do noci prosvítá bílá 
fasáda kapličky. Na trávě už tam na 
ně čeká Zelený s nářadím. Za chvíli 
k nim doklopýtá Marek. Chvíli jde 
celá skupina pospolu. Až před lesem 
Marek spadne na zem. Zelený mu po
máhá vstát. Herzik s Ticháčkem jdou 
s benediktiny dál.

Herzik nakazuje zastavit a močí. 
Chvíle zastávky využije pater Prause 
a sedne si na zem, zatímco Schmitt 
stojí metr od něho. Na okraj cesty se 
svalí opilý Ticháček. Herzik si zapne 
poklopec, odjistí automatickou pušku, 
něco křikne na Ticháčka a do stojí
cího benediktina vypustí sérii ran. 
Je jich osm, devátý náboj se vzpříčí. 
Schmitt udělá dva kroky vpřed a bez
vládně padne k zemi. Ticháček se pro
bere, potácivě vstane a služební pis
tolí z bezprostřední blízkosti dvakrát 
střelí patera Prauseho do hlavy. Ten 
padá na znak a do tmy chroptí. Herzik 
vytáhne z pouzdra pistoli a vpálí mu 
do hlavy ještě jednu ránu. Les nese 
ozvěnu střely. Chroptění ustane. Při
cházejí Marek a Zelený s nářadím. 
Ve tmě se moc neorientují. Zkoušejí 
vykopat v rohu pole jámu, ale terén 
je tam kamenitý, a kdo by se s tím 
teď v noci mordoval. Navíc docela 
nedaleko někdo zrovna vystřelí dvě 
rachejtle, které na chvíli osvítí celý 
les. Na kopání se vykašlou, oba mrtvé 
chytí za nohy a táhnou je pod cestu 
do lesa. Ticháček má najednou dojem, 
že jeden farář hýbá rukama, a proto 
ještě jednou vytáhne pistoli a střelí. 
Mrtvoly položí na sebe a Herzik je 
přikryje jejich plášti.

Znovu se trojice vojáků vrací na 
místo vraždy kolem půl čtvrté ráno. 

Ve tmě lesa najdou kupku dvou bez
vládných těl a poblíž nich začnou 
kopat. Jenže krumpáč v zemi naráží 
na velké kameny. Nakonec kopání 
vzdají a na těla, stále položená na 
sobě, nahází trochu hlíny a větve.

Sobota 25. srpna: Zametání stop

Sobotní ráno 25. srpna. Na faru se 
vrací vyděšená farní hospodyně. 
Oba kněží chybějí. Hřbitovní kaple, 
zadní dveře fary a vrata horního kos
tela jsou úředně zapečetěné. Anna 
Schönová šeptem sděluje hloučku nej
bližších, že „oba důstojné pány včera 
v noci odvedli vojáci směrem k hranicím 
a Bůh ví, co se s nimi stalo. Proto dnes 
bohoslužba nebude.“39 Později sdělí: 
„Zatím se ještě všeobecně věřilo, že je 
nakonec odvedli za hranice, jak mi pár 
dní poté vojáci naznačovali při výsle-
chu. Všichni poslové tajně vyslaní na 
farní úřad Königswalde a do všech sou-
sedních slezských obcí od Markgrundu 
po Tuntschendorf se vrátili se zprávou: 
Nedorazili. – Nic jsme neviděli.“40

Místopředseda Místní správní 
komise Marek zajde dopoledne na 
ubikace vojáků a zeptá se Herzika 
a Zeleného, zda je vše dobře uklize
no. Zelený mu vysvětlí, že to pro tmu 
nebylo možné dosud udělat. Marek se 
rozčílí a poručí zamést stopy.

Šonovskému řídícímu učiteli ně
mecké školy Gustavu Meissnerovi 
temné zvěsti o pohřešovaných fará
řích nedají a kolem poledne vyrazí 
po jejich stopách. Přidá se k němu 
sedlák Adolf Weisser ze „Šolcovny“, 
jehož žena včera v noci otevírala es
kortě vrata u statku. Později Meiss
ner vypoví, že šel nahoru do lesa, 
aby zjistil rozsah polomů, neboť tím 
byl pověřen Místní správní komisí. 
Musel se tak sám krýt, aby nezadal 
příčinu k vlastnímu stíhání, Němci 
totiž mají zakázáno vstupovat do 
lesa. Když Meissner s Weisserem 
procházejí kolem kapličky, všimnou si 
nápadně zválené trávy. A když o pár 
set metrů výše dojdou na okraj lesa, 
náhle se oba zastaví. Vidí před sebou 
ve vzdálenosti patnácti metrů ležet 

38  DIMTER, Gertrud – KAHLER, Adolf – KAHLER, Hildegard: Die Gemeinde Schönau. Dorfbücher Kreis Braunau, Nr. 2.
39  Heimatmuseum Forchheim, Vermeldungsbuch für das Pfarramt Schönau 1919–1946.
40  Tamtéž. Jde o obce v dnešním Polsku – Świerki, Granicznik, Tlumaczów.

Místo vraždy dnes. Kříž s cedulkou na místě postavil Stanislav Pitaš 24. srpna 2011.
Foto: archiv autora
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41  NA, f. Ústřední sekretariát Československé strany národně socialistické, k. 7, sign. 35801.
42  Tamtéž.

mrtvolu přikrytou černým pláštěm. 
Zpod látky trčí nohy a ruka. Weisser 
si ještě všimne, že v roští opodál leží 
šedočerný klobouk, který nosíval pa
ter Prause. Tuší, že by tím mrtvým 
mohl být právě on, a rychle se vracejí 
nález oznámit dolů do vsi.

25. srpna: Držet hubu

Mezitím se trojice vojínů probírají
cích se z kocoviny, Zelený, Ticháček 
a Herzik, ke kterým se přidá kama
rád vojín Karel Frič, potřetí vrací na 
místo činu. Je půl druhé odpoledne. 
S Meissnerem a Weisserem se těs
ně minou. Znovu na ramenou nesou 
nářadí. Asi dvacet metrů od místa, 
kde obě těla leží, vykopou metr 
a půl hlubokou, dva metry dlouhou 
a šedesát centimetrů širokou jámu. 
Pak Ticháček se Zeleným vezmou 
mrtvoly, jeden za nohy a druhý za 
ruce, a nesou je k jámě. Jenže se tam 
nemohou obě vejít. Zelený si ale ví 
rady. Podloží nohy obou benediktinů 
kameny, dupne na ně a přeláme je. 
Najednou jsou ohebné. Těla pak lépe 

nasoukají do jam a Zelený je pevný
mi vojenskými botami sešlape jako 
nakrouhané zelí. Později před přísluš
níkem finanční stráže Vaňkem proho
dí: „Byla to zkurvená katovská práce, 
neboť jsem mrtvolám musel přelámat 
hnáty.“41 Naházejí do jámy pláště, 
paterův klobouk a deštníky a jámu 
zaházejí hlínou, udusají a důkladně 
zamaskují roštím, jehličím a suchým 
listím. Konec práce nahlásí dole ve 
vsi Markovi, který je požádá: „A teď 
mi rukou dáním slibte, že o celé věci 
budete všichni naprosto, ale naprosto 
držet huby.“42 Marek se pak převleče 
do svátečních šatů a konečně může 
v klidu ještě odpoledne odjet vlakem 
z Broumova za rodiči do Dobrušky.

25. srpna: Těla záhadně zmizí

Rozrušený sedlák Weisser kolem půl 
čtvrté odpoledne toho dne oznámí 
vrchnímu respicientovi f inanční 
stráže v Šonově Klementu Pavelkovi 
nález mrtvoly nahoře v lese s tím, 
že by se mohlo jednat o  jednoho 
z nezvěstných benediktinů. Pavel

ka vyzve Weissera a řídícího učitele 
Meissnera, aby s ním šli na Místní 
správní komisi případ oznámit. 
Protože tam nikoho nezastihnou, 
zajdou za místní vojenskou hlídkou 
a požádají, aby telefonicky vyrozu
měla četnickou stanici v Broumově. 
To se však nestane. Do věci se vloží 
nadporučík Václav Alina ze 4. pěšího 
pluku, který vpodvečer téhož dne vy
slechne v šonovské škole Meissnera 
i Weissera a vyzve je, aby mu šli uká
zat místo nálezu údajného mrtvého. 
Když všichni na inkriminované místo 
dojdou, žádnou mrtvolu nenajdou. 
Zaznamenají pouze nezvyklé stopy 
v terénu.

Když ani v pondělí 27. srpna 1945 
není ve vsi o osudech benediktinů 
známo nic bližšího, odejde farní 
hospodyně Anna Schönová do Brou
mova, aby v klášteře ohlásila jejich 
zmizení. Natrefí na benediktina  
P. Salesia Som mernitze a teprve od 
něj se o celém případu oficiálně dozví 
broumovská stanice SNB.

V úterý 28. srpna potkává respi
cient f inanční stráže ze Šonova 
Jan Vaněk u šonovské školy vojína 
Zeleného a ptá se ho, zda něco neví 
o zmizení benediktinů. Zelený mu 
bez okolků vypráví, jak je na příkaz 
Hamzy oddělali a zahrabali v lese. 

Vyšetřování

Ve středu 29. srpna je z Broumova do 
Šonova konečně vyslána hlídka SNB 
vedená ppor. Čejpem, který má případ 
vyšetřit. Jelikož šonovští financové 
mají o pachatelích jasno, neboť jim to 
někteří z nich sami vyprávěli, ušet
ří broumovským esenbákům práci. 
I proto jdou najisto a vyslechnou 
ony tři podezřelé vojíny. Vojín Zele
ný později vypověděl: „Do protokolu 
jsem tehdy udal případ tak, jak se ve 
skutečnosti udál. Jenže téhož dne odpo-
ledne přijel ppor. Čejpa opět z Broumo-
va a sepsal se mnou protokol nový, do 
kterého tentokrát napsal, že oba faráři 

Aktér i svědek Josef Brandejs (čtvrtý zprava) v květnu 1945 v Hronově
Foto: archiv J. Brandejse
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byli převedeni přes hranice. Před tím 
byl totiž u Čejpy sám Hamza a na jeho 
nátlak proto došlo k sepsání protoko-
lu nového.“43 Vojín Ticháček dokonce 
tvrdil, že Hamza byl za nimi přímo 

v Šonově: „Téhož dne byl u nás Hamza 
a řekl nám, že všichni musíme říct, že 
jsme kněze převedli přes hranice.“44

Zametání stop pokračuje. Oba 
vchody do vykradené fary jsou za

pečetěné, farní hospodyně Anna 
Schönová se odstěhovala na statek 
k Weisserům. Za pár dní SNB šetře
ní případu zastavuje, případ si pře
bírá armádní posádkové velitelství 
v Broumově, kde to má ovšem Václav 
Hamza důkladně obšlápnuté. Verzi 
o převedení benediktinů za hranice 
nikdo z místních nevěří.

„Každá soldateska je ksindl“

Bezpečnostní tajemník ONV Brou
mov Josef Brandejs ve svých pozdních 
vzpomínkách přiznal: „Za Hamzu 
bych dal ruku do ohně, a přece to byl 
dobrodruh a nezodpovědný člověk. 
V srpnu 1945 za mnou přišel okresní 
četnický velitel poručík Ušák s obvi-
něním, že Hamza má podíl na vraždě 
dvou benediktinských kněží v Šono-
vě, že jejich vražda byla provedena 
na Hamzův příkaz. Ušákovi jsem se 
vysmál, prohlásil jsem to za nesmysl, 
za zlovolné obvinění revoluční jednotky 
vojenskými a četnickými institucemi, 
které nemají nic jiného na starosti, 
než jak nás špinit, ale Hamzu jsem 
si zavolal. Zapřísahal se, že se na ni-
čem nepodílel, že o ničem neví, že je 
to pomluva, a mluvil tak přesvědčivě, 
že jsem mu uvěřil.“45 Brandejs připsal 
k tomu dovětek: „Skutečnost a prav-
da, jak jsem si později zjistil, byla však 
taková, že na této odporné vraždě svůj 
podíl do určité míry měl, i když nikdy 
nepřiznal, že by příkaz k vraždě vydal. 
[…] Každá soldateska je ksindl a běda, 
když se nedrží na uzdě.“46

Beztrestnost

V září 1945 je v lese nad Šonovem 
objeven hrob zavražděných bene
diktinů. Napomohla tomu lesní 
zvěř, která na místě začala hrabat. 
Verze o farářích za hranicemi padne. 
Vrchní respicient finanční stráže Kle
ment Pavelka se zasadí o to, aby byly 
u strážního oddílu v Šonově sepsány 

43  Tamtéž.
44  Tamtéž.
45  Rukopis vzpomínek Josefa Brandejse.
46  Tamtéž.

Hamzova žádost o vydání osvědčení o státním občanství, únor 1946  Foto: SOkA Náchod
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s vrahy nové protokoly, které budou 
odpovídat skutečnosti. Vojáci se při
znávají a všichni také dosvědčují, že 
na šonovské faře nic kompromitují
cího nenašli. Vojín Herzik nakonec 
dodá: „V době zastřelení obou kněží 
byli jsme všichni vojáci v podnapilém 
stavu a já jsem nevěděl, co činím.“47 
V normální době by je čekal vysoký 
trest. Ve vykloubené dějinné chvíli 
se nestane nic. Vražda benediktinů 
byla spáchána v době branné pohoto
vosti československého státu, a proto 
je považována za beztrestnou. Na
víc byl o rok později přijat zákon  
č. 115/1946 Sb., o právnosti jednání 
souvisejících s bojem o znovunaby
tí svobody Čechů a Slováků, který 
deklaroval beztrestnost pachatelů 
podobných trestných činů: „Jednání, 
k němuž došlo v době od 30. září 1938 
do 28. října 1945 a jehož účelem bylo 
přispěti k boji o znovunabytí svobody 
Čechů a Slováků nebo které směřo-
valo ke spravedlivé odplatě za činy 
okupantů nebo jejich pomahačů, není 
bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak 
podle platných předpisů trestné.“

Hamza – defraudant

Za zásluhy o vyčištění pohraničí je 
Václav Hamza jmenován národním 
správcem velké broumovské firmy Jan 
Feik, sklad a velkoobchod s papírem 
a kancelářskými potřebami, jejíž 
rozlehlý objekt stojí v samém sou
sedství kláštera, na srázu nad řekou 
Stěnavou. Plat správce je v té době 
čtyři tisíce korun. S rodinou bydlí 
nejdříve v domě na náměstí a posléze 
v rozlehlém stavení pod klášterem, 
ale ani v jednom žít neumí. Teprve 
když mnohé z nakradeného prohýří, 
přestěhují se Hamzovi do menšího 
domku v Husově ulici, do blízkosti 
železničního přejezdu. 

Hamzovo národní správcovství 
skončí ostudou. Firma upadá, podpo
ručík je obviněn z defraudace a v roce 
1949 je mu správcovství odňato. Z tor

za svazku, který byl na Hamzu zalo
žen Státní bezpečností (StB) v roce 
1949, je možné zjistit, že ho získala 
ke spolupráci tehdejší StB Náchod, 
načež krátce nato chtěl uprchnout za 
hranice. Byl ale ještě na českém úze
mí u Vimperka zadržen a odsouzen 
na dva roky nepodmíněně za pokus 
o nedovolené překročení státních 
hranic. Po propuštění z vězení vystří
dal v Broumově několik zaměstnání, 
ale nikde dlouho nepobyl.

Hamza – všeho schopen

Hamzovo naverbování do služeb StB 
a případ jeho útěku je podrobněji 
popsán v jednom z dokumentů StB: 
„V dubnu 1949 při obchodní cestě do 
Náchoda se Hamza setkal v Hotelu Be-
ránek se svým známým, bezpečnostním 
referentem Duškem z Náchoda. Jelikož 
v opilosti kritizoval poměry a vedl různé 
řeči, byl na návrh bezpečnostního refe-
renta odveden na stanici SNB. Zde mu 
byla druhý den nabídnuta spolupráce 
orgánem StB, kterou podepsal. Několik 
dní po podepsání slibu prozradil tuto 

spolupráci civilní nepovolané osobě. 
Dne 1. 5. 1949 byl Hamza zadržen or-
gány SNB při pokusu o neoprávněné 
opuštění republiky v okrese Vimperk. 
Před tímto jel Hamza do Kladna ke 
své známé Julče Tiché, ruské státní 
příslušnici, která měla pracovat pro 
NKVD. Tichá se mu měla jen tak letmo 
svěřit o nějaké Němce ve Straubingu 
v Německu, která sama nebo prostřed-
nictvím jiných osob převádí osoby české 
národnosti do Německa. Hamza prý Ti-
ché svěřil, že půjde do Německa (účel 
však neřekl) a že se do 14 dní vrátí. Dle 
náznaků Hamzy udržuje sám milostné 
styky s Tichou.“48

V roce 1954 příslušník StB s kry
cím jménem Bříza z KSMV Hradec 
Králové navrhne naverbovat Hamzu 
jako možného kandidáta spolupráce 
a napíše do zprávy: „Hamza zaměst-
nán na dole Jáma v Radvanicích, je 
ženatý, má jednu dceru stáří 17 let, do 
Broumova se přistěhoval v roce 1945 
jako člen Národní gardy. Má být údajně 
důstojníkem předmnichovské armády. 
Nechal v Šonově zastřelit dva faráře, 
protože prý štvali proti republice. Svoji 

47  NA, f. Ústřední sekretariát Československé strany národně socialistické, k. 7, sign. 35801.
48  ABS, f. ZSGŠ, svazek a. č. OS15588 ZSGŠ, Hamza Václav, nar. 19. 4. 1914.

Broumov, Husova ulice. V popředí vlevo dům, kde dlouhá léta žil strůjce vraždy Václav 
Hamza. Foto: archiv autora
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funkci v Národní gardě plnil svědomitě, 
dopouštěl se však mnoha přehmatů. 
Převzal pod národní zprávu (sic) papí-
renský obchod, kde měl defraudovat 
peníze, tak mu byla zpráva vzata.  
V r. 1949 dle vlastních zpráv inscenoval 
přechod přes státní hranice v prostoru 
Vimperk, Zahrádka. Tam byl chycen. 
Měl být tehdy jako spolupracovník StB, 
a aby se ukázal v očích Němců jako 
dobrý chlap, smluvil se s některým 
příslušníkem StB, že bude přechod 
inscenovat. Přesto však byl za tento 
čin odsouzen na dva roky. Jak se mi 
podařilo zjistit, skutečně měl závazek 
pro spolupráci s StB. Nyní pracuje na 
dole Jáma. Politicky není organizován 
a poměr k našemu zřízení se nijak 
neprojevuje. Zná perfektně německy. 
Posudek: Jedná se o člověka, který je 
všeho schopen, má odvážné počínání 
a je nebojácný. Jeho jednání je jednání 
dobrodružným. Touží také po penězích, 
je zde možnost spolupráce. Žádám HÚ, 
aby mi bylo dovoleno vejít v osobní 
styk.“49

Na tento návrh reaguje nepode
psaný nadřízený krátkou zprávou: 
„Pracujte svědomitěji, povrchní práce. 
Nesouhlasím, příliš mnoho nejasností. 
Nepovoluji osobní styk.“50

„Neskýtá záruku“

Příslušník StB z KSMV Hradec Králo
vé ppor. Dluhoš se v září 1954 rozjede 
do Ostravy a Broumova. Prošetřuje 
Hamzovy rodinné a pracovní poměry, 
informuje se na VB a MNV Broumov 

a do ustanovky snaživě napíše: „Vác-
lav Hamza – v r. 1953 odešel na 3 letou 
brigádu na důl Bohumír v H[orních] 
Vernéřovicích, kde si vydělával poměr-
ně slušné peníze. V roce 1954 byl vede-
ním závodu navržen k prozatimnímu 
přeřazení k PRUMSTAV k urychlenému 
dokončení výstavby dolu, což však on 
nepřijal a tudíž byl mu rozvázán pra-
covní poměr. Po propuštění nějaký čas 
nepracoval, až teprve v letních měsících 
letošního roku odešel s několika býva-
lými spoluzaměstnanci na jednoroční 
uhelnou brigádu do Ostravy. Pokud bylo 
nyní zjištěno, tak jmenovaný se často 
nedostavuje na směnu, má tam mít 
nějaké nesrovnalosti a pravděpodob-
ně bude z O[stravsko]K[arvinských]
D[olů] vyhozen. I když nyní předstírá 
kladný poměr k dnešnímu zřízení, tak 
jeho celkový život a jednání jak v prá-
ci, tak i mimo neskýtá záruku, že je 
to člověk, který s dnešním zřízením 
souhlasí. Velice rád se napije, což ně-
kdy bývá dosti často, a aby mu na to 
stačily peníze, tak odešel na doly, kde 
měl možnost si vydělat. Sám je velice 
bystrý, ale také dobrodružné povahy. 
Rodinný život má střídavě spořádaný 
a rozháraný. Rozkol doma má většinou 
kvůli pití.“51

Na tuto ustanovku znovu krátce 
reaguje nepodepsaný náčelník StB: 
„Hamzu nelze použít, neskýtá záruku 
spolehlivosti. Dořešit.“52

Václav Hamza žil do sedmdesátých 
let v Husově ulici v Broumově. Poté 
se odstěhoval a zemřel v říjnu 1978 
v Kladně.

Spoluvrah na Úřadu vlády

Jeden z hlavních organizátorů šo
novských vražd, ing. Josef Marek, 
tehdejší mladík a místopředseda 
Místní správní komise, udělal z oné 
skupiny vrahů nejstrmější kariéru. 
Vstoupil do KSČ, přestěhoval se do 
Prahy, vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou, stihl se oženit a roz
vést a dlouhá léta pak pracoval na 
Úřadu předsednictva vlády ČSR jako 
ekonomický poradce v sekretariátu 
vedoucího úřadu Aloise Valového. 
Procházel prověrkami pro „styk se 
státním tajemstvím“53 a bydlel ve 
velkém bytě nedaleko Vítězného 
náměstí v Praze 6. Zemřel v roce 
1994, aniž by byl kdy za svůj zločin 
potrestán.54

49  Tamtéž.
50  Tamtéž.
51  Tamtéž.
52  Tamtéž.
53  ABS, sb. OB, objektový svazek a. č. OB1250 MV (Úřad vlády ČSR), Josef Marek.
54  Při přípravě textu jsem vycházel i z pamětnických výpovědí Stanislava Pitaše, Rudolfa Holého, Waltera Hechta a Jany Hanykové. 
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Miloš Doležal (1970), básník 
a autor řady historických 
knih. Vystudoval Fakultu 
sociálních věd UK (1992). 
V letech 1998–2018 pracoval 

jako redaktor a dokumentarista v Českém 
rozhlase. Jako scenárista spolupracuje s Čes
kou televizí (cykly Heydrich – konečné řešení; 
Neznámí hrdinové; Rudí prezidenti; Generálo-
vé; Mrtvolu sprovoďte ze světa aj.). Kurátor 
výstav, editor několika knižních vzpomínek 
účastníků II. a III. odboje. Dlouhodobě se 
věnuje obětem komunistického režimu 
v Československu a faráři Josefu Toufarovi. 

PD_04_2021.indb   110 18.01.2022   14:16


