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Anotace: 

 

Název práce: Osudy, o kterých se nemluví 

Autor: Tereza Hynčicová, 2. A, Obchodní akademie Neveklov 

Charakteristika práce: 

Práce je věnována osudu katolického kněze pana Jaroslava Dvořáka. Jejím cílem 

je zmapovat, jak přistupoval komunistický režim ke katolické církvi, jak ovlivnil 

život skupiny i jednotlivců. 

Pro zpracování tématu byla volena metoda rozhovoru, analýzy odborných 

materiálů a studium dobových dokumentů, které jsou přílohami práce. 

Kromě informací o vývoji politické situace v letech 1948 – 1989 obsahuje práce 

životní příběh pana Jaroslava Dvořáka.  
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Annotation 

Name of project: Destinies, which are not spoken 

Author of project: Tereza Hynčicová, 2.A Business academy Neveklov 

Charakteristic of project: 

The project is dedicated to a destiny of a catholic priest, mister Jaroslav Dvořák. 

Its goal is to map how did the communist regime approach to the Catholic 

Church and how affected live of group and even life of an individual. 

For mapping this topic was chosen method of a interview, analyses of 

specialized materials and a study of periodical documents.  

In the project there is written also a story of mister Jaroslav Dvořák in years 

1948 – 1989. 
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Úvod 

Práce je zaměřena na období komunistické diktatury v Československu. Věnuje se tedy letům 

1948 – 1989. 

Středoškolská odborná činnost  otvírá před námi studenty možnosti prezentovat své zájmy, 

schopnosti, ale i příběhy, které považujeme za důležité. 

Jeden takový příběh, který by nikdy neměl být zapomenut, je napsaný životem pana Jaroslava 

Dvořáka, kněze, dobrého křesťana, ale i člověka, který byl odsouzený k tvrdému žaláři za 

protistátní činnost, člověka, který byl po mnoha letech plně rehabilitovaný a který se opět 

mohl vrátit ke svému vysněnému životu. 

Tento příběh je neodmyslitelně spjat s historií našeho státu.  S dobou, kdy tady byl protektorát 

Čechy a Morava, ale venkovští kněží  mohli dál vykonávat své povolání. S dobou, kdy tady 

vládli komunisté a mnozí lidé byli ohroženi, souzeni a odsouzeni, nesměli se věnovat tomu, 

čemu věřili. Byli označováni za zrádce, protistátní živly, za nepřátele státu. I s dobou, která 

konečně přinesla spravedlnost. 

Na druhou stranu ani dnešní doba nepřináší objektivní zhodnocení uplynulých desetiletí. Stále 

jsou ještě lidé, kteří nepřipouštějí jakékoli zločiny komunismu, kteří tuto dobu dokonce 

ospravedlňují. A tady je důvod názvu práce „Osudy, o kterých se nemluví“. 

Proto vznikla tato práce. Jejím cílem je prezentovat osud člověka, který prošel mnohými 

utrpeními a přesto zůstal věrný svému přesvědčení  a nikdy nebyl zlomen ve své víře. Dalším 

cílem práce je poukázat na nespravedlivost komunistického režimu a to hlavně vůči církvím. 

Jejím obsahem je připomenutí komunistické doby, která je stručně shrnuta na prvních 

stránkách. Pro práci jsou využity vzpomínky blízkých pana Jaroslava Dvořáka, především 

jeho synovce a neteře a také synovcovy manželky, která se do rodiny přivdala. 

Dále budou využity archivní materiály, které se rodina rozhodla zpřístupnit a dokázat tak 

nespravedlnost minulého režimu vůči panu Jaroslavu Dvořákovi, jenž byl za komunistického 

režimu knězem v okolí Kutné Hory a byl odsouzen k těžkému žaláři na 10 let za údajnou 

pomoc velezrádci. 

Je jistě zajímavé dokumentární materiály procházet. Jejich úprava, pravopis i použitý papír 

také hodně dokládají, jaká doba vlastně byla. 
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Jako autorka si přeji, aby lidé věděli o tom, jaké věci se děly za komunismu bez vědomí 

občanů. 
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1 Politická situace   

Po šesti letech tzv. „Protektorátu Čechy a Morava“ dochází v roce 1945 k obnově moci 

československého státu v předválečných hranicích. Výjimku tvořila „Podkarpatská Rus“, 

která byla připojena k SSSR. 

1.1 Politický vzrůst KSČ 

Košický vládní program byl přijat v březnu r. 1945, kdy došlo v Moskvě k dohodě mezi Dr. 

Eduardem Benešem za západní emigraci a Klementem Gottwaldem za komunistickou 

emigraci. Výsledkem těchto dohod bylo ustanovení první poválečné vlády a reforma 

politického systému. 

Nebyly povoleny předválečné pravicové strany, povoleny byly pouze socialistické strany, tj. 

národní socialisté (ČSNS), sociální demokraté (ČSD). Povolena byla díky významnému 

postavení předsedy lidovců Dr. Jana Šrámka také ČSL a slovenská Demokratická strana. 

Samozřejmě byla povolena Komunistická strana ve dvojím podání – Slovenská a Česká. 

Všechny tyto politické strany byly sdruženy v orgánu „Národní fronta Čechů a Slováků“ 

(NF). Každá strana, která byla povolena, měla ve vládě tři zástupce, avšak  s výjimkou 

komunistické strany. Jelikož měla dvojí podání, mohla mít šest zástupců, a tak je zajištěn 

komunistům nejsilnější vliv. 

Předsedou vlády byl prokomunistický Zdeněk Fierlinger a ministrem obrany komunistický 

příznivec Ludvík Svoboda.  

Tímto komunisté ovládají politickou scénu. 

1.2 Volby 1946 

26. května 1946 se na území Československa konaly první poválečné, avšak zároveň na 

dlouhou dobu první demokratické parlamentní volby. 

Komunisté v těchto volbách získali 40 % a poprvé v historii se dostali do vlády. 

V den parlamentních voleb vytisklo Rudé právo program komunistické strany, v němž ostře 

napadají své partnery v NF – národní socialisty a lidovce. 
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V pondělí 27. května oznámilo Rudé právo palcovými titulky: 

"Komunisté vedoucí silou národa. Ještě žádná politická strana neobdržela tak velkou důvěru - 

V nejdemokratičtějších volbách lid potvrdil a rozšířil mandát komunistů - Radostná nálada 

lidu - Jen nepatrný počet hlasoval bílými lístky proti lidově-demokratickému režimu a proti 

Národní frontě." 

Komunisté prohlašovali, že volby v roce 1946 byly nejdemokratičtější volby v době 

Československa. (Rudé právo 27. 5. 1946) 

Komunisté byli jedinou stranou, které bylo ponecháno privilegium kandidovat na celém 

území ČSR. V českých zemích kandidovala KSČ, na Slovensku KSS a po volbách se jejich 

hlasy sečetly. 

Voličům, kteří nesouhlasili s politikou celé Národní fronty, byly určeny bílé lístky, které jsou 

zmíněny ve výše uvedených titulcích z Rudého práva. K nim měli před volbami výtky národní 

socialisté a lidovci. Měli obavy, že bílé lístky nebudou pravdivě vypovídat o nesouhlase, který 

bylo možno vyjádřit i neúčastí. Komunisté a sociální demokraté si ale bílé lístky prosadili. 

Ve volbách v roce 1946 byla ještě jedna zvláštnost. Člověk, který dosáhl v den voleb 18 let 

mohl jít sice k volbám, ale nebylo jisté, zda bude moci volit. Byly zřízeny zvláštní komise, 

které prověřovaly osoby na voličských seznamech a měly tak pravomoc některé osoby 

k volbám nepustit. 

Za zcela nedemokratickou byla považována situace, která nastala po volbách v r. 1946 na 

Slovensku. Zde vyhrála přesvědčivě demokratická strana, ale do čela byli dosazeni 

komunisté. Podobně situace dopadla ve Zlínském kraji, zde utrpěli komunisté jedinou 

porážku. Ve Zlínském kraji zvítězili lidovci, ale do čela kraje byli opět dosazeni komunisté. 

Tato situace se neobešla bez  následků. Baťovo město Zlín brzy ztratilo i své jméno. Od 1. 

ledna 1949 bylo výhradně z politických důvodů přejmenováno na Gottwaldov, přestože 

Klement Gottwald neměl k městu žádný vztah a nikdy tam nežil. 

1.3 Ústava 

Komunisté zhotovili nový Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., který byl připraven ještě před 

komunistickým převratem. Byl však schválen Národním shromážděním až 9. 5. 1948 - po 

převratu, protože Eduard Beneš odmítl tento zákon podepsat. Učinil tak až nový prezident 

Klement Gottwald. 
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Komunisté, ale tuto ústavu nedodržovali. Pokračovali ve „třídním boji“ a snažili se zničit 

buržoazii jako třídu, přičemž porušovali i vlastní zákony. 

Příklady: 

§ 1 tehdy platné ústavy: 

Všichni občané jsou si před zákonem rovni 

Muži a ženy mají stejné postavení v rodině i ve společnosti a stejný přístup ke vzdělání i ke 

všem povoláním, úřadům a hodnostem. 

Skutečnost po volbách: pro některá postavení ve společnosti a pro vedoucí funkce měli 

komunisté zcela privilegované postavení (soudci, policisté, dozorci vězňů, velitelské funkce u 

vojska, vedoucí ústředních úřadů a institucí, ředitelé podniků apod.) - nekomunisty do nich 

vůbec nepustili. 

§ 12 tehdy platné ústavy: 

Všichni občané mají právo na vzdělání. 

Skutečnost po volbách: dětem, které neměly "správný třídní původ", případně měly ke 

komunistické politice výhrady, nebylo dovoleno studovat na středních a vysokých školách, 

nebo z nich byly vyhazovány. 

1.4 Únor 1948 

"Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky 

podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně 

jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. 

Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal...". 

    Klement Gottwald na Václavském náměstí 25. 2.  

Den, kdy byla pronesena tato věta, komunisti označovali jako „vítězství pracujícího lidu nad 

buržoazií a reakcí“  

25. 2. 1948 je datum, které je považováno za převrat. Nastává komunistická diktatura, 

likvidace parlamentního demokratického systému a připojení Československa do sovětského 

mocenského bloku. 
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Jednou z velkých zvláštností tohoto převratu je fakt, že komunisté byli podporováni velkou 

částí obyvatelstva. 

V Košickém vládním programu vyhlášeném v dubnu 1945 strany deklarovaly: "Vláda bude 

jednat v souladu se Sovětským svazem, a to ve všech oblastech: vojenské, politické, 

hospodářské i kulturní". Tyto aspekty tak výrazně napomohly komunistům převzít moc ve 

státě. 
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2 Události po únoru 1948 

Po přijetí demise prezidentem komunistům už nic nebránilo v obsazení veškeré moci ve státě. 

11. března proběhlo Národní shromáždění, které  schválilo programové prohlášení 

Gottwaldovy vlády. Nová vláda byla schválena. 

9. května byla přijata nová ústava, která vyhlašovala lidově demokratickou republiku. 

Prezident Eduard Beneš ji však odmítl podepsat, a tak nebyla platná. Vstoupila v platnost, až 

když ji podepsal 14. 7. 1948 nově zvolený prezident K. Gottwald. 

30. 5. proběhly parlamentní volby. Byla vyžadována veřejná volba, za neúčast hrozily postihy 

hlavně v zaměstnání. Nesouhlas s jednotnou kandidátkou Národní fronty
1
 byl komunisty 

záměrně snížen na 10 %. 

Po volbách, které se konaly 2. června, abdikoval prezident Eduard Beneš. V tu dobu byl již 

vážně nemocný a neměl žádný vliv na politické dění. 

Novým prezidentem byl zvolen Klement Gottwald. A vznikla nová vláda v čele s Antonínem 

Zápotockým. 

Začalo období skutečného bolševického teroru - období strachu, politických procesů, zabíjení, 

drancování země a morální devastace celé společnosti. 

2.1 Kolektivizace2 v Československu 

Jde o změnu individuálního zemědělství na kolektivní, kterou řídila Komunistická strana 

Československa. Hlavní fáze této kolektivizace probíhala po dobu let 1948 – 1960, doznívala 

až do roku 1989.  

Hned po převratu v únoru r. 1948 vznikají zemědělská družstva. Je to společenství zemědělců, 

kteří byli násilím přesvědčeni k odevzdání majetku včetně pozemků do společného 

hospodaření a vstupu do JZD. 

                                                 
1
 Národní fronta -  seskupení společenských organizací a politických stran v Československu v letech 1945 - 

1990. 

2
 Kolektivizace - změna individuálního zemědělství na kolektivní, kterou řídila Komunistická strana 

Československa 
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Předsedou družstva je člen KSČ, který plní příkazy OV KSČ (okresního výboru). Hlavním 

úkolem komunistů je hlídat zaměstnance družstva. V této době je zemědělec nejlevnější 

dělník ve státě, kterému podmínky nedovolují z družstva odejít. I když majitel vlastnil 

pozemek, neměl na něj vůbec žádné právo. Cena pozemku je určena státem a v případě 

využití k jakémukoliv účelu je vykoupena za částku 0,70 Kčs/m
2 

(v době, kdy je 1 kg masa za 

cca 18 Kčs) 

Těmto nově vzniklým družstvům se říká jednotná zemědělská družstva (JZD).  

Existující hospodářská družstva byla  zestátňována a stala se z nich krajská autodoprava, 

výkupní podniky nebo podniky Ovoce a zelenina. 

Veškeré kroky komunistů v zemědělském sektoru se nesly v duchu hesla: „Kdo ovládá 

potraviny, ovládá stát“ 

2.2 50. léta 20. století 

Nový systém, který nastal po únoru 1948, nedostál svých slibů. Byla zahájena kolektivizace a 

vlastníci půdy a živnostníci byli zbavováni svého majetku. Problematický vývoj, strach ze 

socialismu a hlavně smrt J. V. Stalina a K. Gottwalda vedla k první společenské krizi. 

„Rok 1950 právě znamená přelom a vlastně počátek typických politických procesů. V dubnu 

1950 proces s představiteli řeholí Augustin Machalka a spol. spolu s aférou kolem 

"číhošťského zázraku" a likvidací klášterů v dubnové "akci K" byl zahájením tvrdé kampaně 

proti katolické církvi.“
3
    

2.2.1 První společenská krize 

Ještě za života Klementa Gottwalda byla připravena měnová reforma. Jedním z cílů bylo také 

zrušit přídělový systém. Tato reforma probíhala tajně a byla vyhlášena 1. 6. 1953. Vyvolala 

velkou nespokojenost některých obyvatel. Režim odsoudil tento nesouhlas jako nepřátelství 

k státnímu řízení KSČ. Došlo však k opravě politického kurzu. Poté, co se stal prezidentem 

Antonín Zápotocký, kritizuje nucené zakládání zemědělských družstev. Komunisté tuto krizi 

úspěšně překonali. 

                                                 
3
 http://www.totalita.cz/50/50_01_016.php [10.1.2015] 
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Hodně výrazným mezníkem byl 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu a 

Chruščovovo "odhalení kultu osobnosti" J. V. Stalina. Tak následovala další společenská 

krize. Chvilky výrazné slabosti komunistů využili spisovatelé, studenti, ale i odboráři a snažili 

se získat změnové podmínky. Režim Antonína Novotného ale tuto situaci zvládl a v roce 1957 

zahajuje kampaň proti změnám. Byl úspěšný, žádné změny provedeny nebyly. Této situace se 

využili komunisté jako další příležitosti k upevnění své moci. Vrcholem 50. let byla nová 

ústava - vyhlášení o vybudování socialismu v roce 1960. 

50. léta skončila stabilitou komunistického režimu. Odpůrci tohoto režimu byli umlčeni, 

emigrovali nebo byli uvězněni. 

2.3 60. léta 20. století 

V šedesátých letech došlo k mnoha změnám. Jedna ze změn byl návrat k národním tradicím a 

obnovení vztahů s Evropou. Hlavně sbližování se Západem mělo vliv na politické dění 

Československa. Občané viděli svět jiný než socialistický a díky turistům českoslovenští 

obyvatelé viděli, že je možné vycestovat do zahraničí. Přišel velký obrat i ve sdělovacích 

prostředcích. Velký rozvoj prodělala televize. Vysílaly se pořady o životě v zahraničí i o 

politických situacích v ostatních státech, zejména na Západě. Tyto změny zasáhly nejvíce 

mládež. Byl tu veliký rozdíl mezi mládeží 50. let a mezi mládeží 60. let. Mládež, která 

vyrůstala v silném komunistickém režimu, srovnávala tehdejší dobu s poválečnou dobou, 

takže pro ně 50. léta byla v rámci možností dobré období. Ale mládež, která vyrůstala v 60. 

letech, srovnávala nynější situaci se situacemi na Západě, což znamenalo pro Československý 

systém problémy. Se stoupajícím vzdělání stoupala znalost rozdílů. Ze Západu přišel i nový 

styl módy, hudby a stylu života. Začal se poslouchat rock n´roll, vznikají bigbeatové skupiny, 

nosí se dlouhé vlasy a džíny. Tento styl se ale silně vyhýbal ideálům Svazu mládeže. Nástup 

nové generace, příchod kvalifikovaných dělníků a inteligence patřily k základním faktorům 

zrodu reformních tendencí, které vyvrcholily tzv. Pražským jarem
4
 1968, což je krátké období 

změny v socialistickém Československu, které se zrychlilo po zasedání ÚV KSČ. 

Nespokojenost obyvatel byla hlavně proto, že oproti západním zemím měli nedostatek 

spotřebního zboží, zaostalost občanské vybavenosti, havarijní stav většiny budov, 

nevyhovující silniční síť, úroveň komunikace, nedostatek hygieny na pracovištích, zastaralé 

strojové vybavení atd. 

                                                 
4
 Pražské jaro – 1968 - krátké období politické změny v socialistickém Československu 
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2.3.1 Rok 1968 

Lidé se začínají vyjadřovat ke společnosti, ve které žijí. Společnost měla jisté problémy, jako 

třeba nedostatek zásobování obyvatelstva a zhoršení stavů mezi českým a slovenským 

národem. Antonín Novotný, který byl zodpovědný za tento stav, začínal mít protivníky i ve 

své komunistické straně. Tyto spory vyvrcholily při zasedání ÚV KSČ v lednu roku 1968, 

kdy byl Novotný odvolán ze své funkce prezidenta. Tímto byl nastartován již zmiňovaný 

proces tzv. Pražské jaro a ten trval až do srpnové okupace země. Zahájila jej postupná výměna 

funkcionářů a obnovení svobody slova. Jelikož sovětské vedení tento stav podcenilo, bylo 

nuceno v srpnu 68 využít vojska Varšavské smlouvy
5
, aby zabránilo rozšiřování Pražského 

jara do dalších socialistických států. Začala dlouholetá okupace republiky. Představitelé 

Pražského jara byli nuceni opustit své funkce a na jejich pozice nastoupili noví lidé v čele 

s Gustávem Husákem, který byl dosazený Moskvou. 70. léta se nesou v duchu 

normalizačních  poměrů ve společnosti. 

2.4 Období normalizace 

Takto je nazýváno období, které následovalo po invazi vojsk v srpnu 1968. Období 

normalizace je rozděleno do 3 fází podle toho, jak ustupovala moc představitelů Pražského 

jara a na jejich místa nastupovali věrní přisluhovači Kremlu. První fáze je postupné 

odstavování Dubčekova vedení jakožto řídící koncepční síly. Fáze byla ukončena říjnovým 

zasedáním ÚV KSČ v roce 1969. Druhou fází bylo odstranění všech nežádoucích osob. 

Tomuto procesu se říkalo stranické čistky. Začaly nejprve v bezpečnosti a v armádě, poté 

v odborech a v zájmových organizacích a složkách NF. Třetí fázi zahájil tzv. Dopis ÚV 

stranickým organizacím (stranický systém = upořádání politických stran ve státě) schválený 

koncem ledna 1970, který vyhlašoval principy "výměny stranických legitimací". 

                                                 
5
 Varšavská smlouva – vojenské uskupení států Východu 
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3 Rok 1989 

V druhé polovině 80. let se komunistický režim dostával do další krize, a to jak do 

hospodářské, tak především do politické. Avšak vedoucí představitelé KSČ se chovali, jako 

by se nic nedělo. 11. března 1985 nastupuje do čela Komunistické strany Sovětského svazu 

Michael Gorbačov. V Československu se velice rychle stupňovalo napětí. Vyrostla další, nová 

generace, která byla ovlivňována rokem 1968, následnou okupací a čistkami. A ta se čím dál 

tím více hlásila o svobodné slovo. V roce 1989 se začaly projevovat hospodářské nedostatky 

z předchozích let a to se nepříznivě dotklo úrovně obyvatel. V obyvatelstvu byly 

poznamenány události let 1968-1969, ale všichni věděli, že KSČ nikdy dobrovolně neustoupí. 

Proto si obyvatelé hodně slibovali od návštěvy Gorbačova, která však byla pravým opakem, 

Gorbačov KSČ podpořil. Začala se projevovat protikomunistická skupina Charta 77
6
. Spolu 

s ostatními skupinami, které byly také proti komunistickému režimu, organizovaly roku 1988 

demonstrace.  

V roce 1989 počet a hlavně síla protestů rostly. Při výzvě odporujících skupin se 15. 1. 1989 

na Václavském náměstí sešli lidé, aby uctili památku Jana Palacha, který se zde upálil na 

protest proti omezování vymožeností Pražského jara 1968. I přes zásah bezpečnostních síl, 

shromáždění pokračovalo a trvalo celý týden  - Palachův týden“. Další protesty vypukly po 

zatčení Václava Havla.  

Nespokojenost s komunistickým režimem vyvrcholila v petici „Několik vět“, která byla 

zveřejněna v červnu 1989. Do listopadu téhož roku ji podepsalo 40.000 lidí.  

Na Den lidských práv 10. prosince 1989 se chystala Charta 77 uspořádat shromáždění 

signatářů Několika vět. Předběhli ji vysokoškoláci, kteří 17. listopadu uspořádali vlastní 

demonstraci, jejíž brutální potlačení bezpečnostními složkami vedlo k pádu komunistického 

režimu v tehdejší Československé socialistické republice. 

 

                                                 
6
 Charta 77 - byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za 

nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu 

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách. Iniciativa působila v letech 1977 až 

1992. Pojmenována je podle dokumentu Charta 77 (Prohlášení Charty 77) z 1. ledna 1977. 
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4 Perzekuce katolické církve 

Katolická církev byla již od jara 1949 postupně předmětem řady perzekučních opatření. Cílem 

komunistického režimu bylo církev oslabit, vnitřně rozložit a ovládat pomocí "vlasteneckých" 

kněží a udržovat stále ještě početnou masu věřících co nejvíce pasivní. 

Ke katolickému náboženství se v roce 1950 hlásilo stále ještě 76,42 % obyvatel 

Československé republiky. Další snahou režimu bylo zničit kontakty s církvemi v zahraničí, 

zejména s Vatikánem. 

Procesu ovládání napomáhaly legislativní nástroje, zejména zákon 218/1949 Sb. o 

hospodářském zabezpečení církví, dále zřízení Státního úřadu pro věci církevní zákonem 

217/1949 Sb. 

V prosinci 1949 se uskutečnil údajný čihošťský zázrak. Na oltáři kostelíka v obci Číhošť ve 

východních Čechách se pohnul kříž. Státní bezpečnost 
7
v lednu 1950 proto zatkla tamního 

faráře Josefa Toufara. Během výslechů, kdy se měl "přiznat" k inscenování pohybu křížku byl 

mučen a na následky 25. února 1950 zemřel. 

Státní moc využila tuto událost k obvinění Vatikánu z nastrojení údajného zázraku, vyhostila 

ze země vatikánského diplomatického zástupce a na více než deset let ukončila s Vatikánem 

jakékoliv styky. 

„Následoval proces s představiteli mužských církevních řádů. Státní soud odsoudil 4. dubna 

1950 deset obžalovaných za údajné rozvracení republiky k trestům v rozsahu 2 roky až 

doživotí. V listopadu se konal proces s tzv. pomocníky biskupů. Devět obžalovaných bylo 

odsouzeno k trestům od 10 do 25 let. 

Během dvou nocí v dubnu 1950 byly nečekaně obsazeny SNB a Lidovými milicemi mužské 

kláštery. Asi 2000 řeholníků bylo svezeno do internačních klášterů a majetek řádů zabaven. 

                                                 
7
 Státní bezpečnost (zkratka StB, hovorově estébáci, slovensky Štátna bezpečnosť, ŠtB) byla politická policie, 

která byla ihned od svého vzniku v roce 1945 pod kontrolou KSČ, a sloužila k ovládnutí mocenských pozic a 

likvidaci protivníků režimu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politick%C3%A1_policie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
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Tato kampaň je známa jako "akce K". Internační kláštery mniši opouštěli do roku 1955 

postupně, byli zpravidla posíláni k vykonání vojenské služby do Pomocných technických 

praporů
8
 a nemohli se vrátit do duchovní služby. 

Ženské kláštery byly podobně vyklizeny v období od srpna do října 1950. Bylo tak likvidováno 

720 klášterů a internováno přes 10 000 řeholnic.“
9
 

Komunistická moc postupovala proti katolickému kněžím různě. Běžné diecézní kněze se 

snažila zastrašit nebo získat k toleranci k režimu. Biskupy pak izolovala a věznila. Arcibiskup 

a primas český Josef Beran strávil v izolaci téměř 16 let, než byl v únoru 1965 propuštěn do 

Vatikánského exilu. Litoměřický biskup Štěpán Trochta byl pod přímou kontrolou StB v 

letech1949-1953, poté byl uvězněn. 

Těžkou represí roku 1950 měla být katolická církev v Československu umlčena a rozvrácena. 

V průběhu padesátých let se musela církev omezit jen na nejnutnější rozsah církevního života. 

Část kněží kolaborovala s režimem (za všechny možno jmenovat suspendovaného 

kněze Josefa Plojhara), elita kněžstva byla ve vězení, v internaci nebo u Pomocných 

technických praporů. Řeholníci, část kněžstva a věřících duchovně žila ve skrytosti. 

V průběhu padesátých let vzrůstal počet neobsazených biskupských stolců a naopak klesaly 

publikační možnosti církve. 

 

 

 

                                                 
8
 Pomocné technické prapory (PTP, slovensky Pomocné technické prápory) či Vojenské tábory nucených 

prací(VTNP) byly útvary Československé lidové armády, které v letech 1950–1954 fungovaly 

pro internaci
[1]

 a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu brannému zákonu 

(armáda pro ně vymyslela tzv. politickou klasifikaci „E“). 

9
 http://www.totalita.cz/50/50_01_019.php [10.1.2015] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bor_nucen%C3%A9_pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bor_nucen%C3%A9_pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_lidov%C3%A1_arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/1954
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politick%C3%A1_klasifikace&action=edit&redlink=1
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4.1 Procesy s církevními představiteli 

První proces probíhal od 1. 3. do 4. 4. 1950. Obžalováno bylo deset význačných teologů   (viz akce 

"K"
10

), kteří byli obviněni:  

 ze špionáže,  

 z přechovávání zbraní, 

 z nenávisti k režimu,  

 z přípravy převratu 

 ze spolupráce s gestapem. 

Státní prokuratura žádala pro čtyři obviněné trest smrti. Konečný rozsudek soudu zněl: Páter Mastilák 

doživotí, ostatní celkem 132 let. Procesu byla věnována značná publicita v tisku a filmových týdenících. 

V rozhlase byly vysílány komentáře, ve kterých byly uveřejňovány "názory pracujících". Byly zde čteny 

rezoluce, které požadovaly nejtěžší tresty. O procesu byla dokonce vydána brožurka. 

Mimo tohoto procesu se režim připravoval na další tažení proti vysokému kléru. O konkrétních 

případech jednala 30. srpna 1950 na popud StB, justice a Státní úřad pro věci církevní tzv. "církevní 

šestky". 

20. září 1950 podal tehdejší předseda Státního úřadu pro věci církevní Zdeněk Fierlinger návrh na 

uspořádání dalších tří církevních monstrprocesů. 

Diky prvnímu z nich bylo uvězněno 14 osob pro "vykonstruované finanční defraudace". 

V druhém bylo mělo být obžalováno 21 vyšších hodnostářů církve. 

Třetí proces byl zaměřen proti slovenským pomocným biskupům - Gojdičovi a Buzalkovi a zejména 

spišskému biskupu Vojtašákovi. 

Nakonec předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo o konání "pouze" dvou procesů - českého a slovenského. 

                                                 
10

 o likvidaci klášterů. O stejnojmenné akci na likvidaci „kulaků“ pojednává článek Kolektivizace v 

Československu. Akce K je název pro nezákonnou násilnou likvidaci. 
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Důvodem byla určitá obava z reakce prostých věřících, které usiloval režim získat na svoji stranu. 

4.2 Bilance procesů s církevními hodnostáři 

„Většina sídelních biskupů byla internována
11

 (Litoměřice, Praha, Hradec Králové). Diecéze spravovali 

dosazení vikáři z řad "vlasteneckých kněží". Osiřelé biskupské stolce již nebyly obsazovány 

 (České Budějovice, Brno, Olomouc). 

Počty odsouzených církevních představitelů: r. 1950:   -  70, r. 1951:   -  74, r. 1952:   -  65, r. 1953:   - 

73, r. 1954:   -  60, r. 1955:   -  46. 

Jen v červnu 1956 bylo odsouzeno celkem 433 církevních hodnostářů, kněží a bohoslovců. 

Z nich: 383 bylo odsouzeno za velezradu, 129 dostalo trest deset let, 148 od deseti do patnácti let, 63 od 

patnácti do dvaceti let, 39 nad dvacet let, 54 ostatní tresty.“
12

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Internace je označení pro nucený pobyt jedné či více osob na určitém místě nebo na omezeném prostoru 

zpravidla z politických, náboženských, etnických či jinýchspolečenských příčin 

12
 ttp://www.totalita.cz/cirkev/cir_1001.php [10.1.2015] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etnikum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
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5 Životopis Jaroslava Dvořáka 

Jaroslav Dvořák narozen 19. 5. 1913 v rodině sedláka na Koblasku. Po ukončení obecné školy 

nastoupil na gymnázium a po ukončení gymnázia nastupuje na studium v kněžském semináři. 

Tento seminář ukončil v r. 1937, byl vysvěcen na kněze a následně umístěn jako kaplan ve 

Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou  a Golčově Jeníkově, později v roce 1941 

v Solopyskách u Kutné Hory. V této farnosti prožívá válku – viz. příloha č. 9 – Umístěnka 

z roku 1943, a první roky po osvobození.  

Po roce 1948 se stává překážkou socializace vesnice, je na něho zasláno udání. (Příloha č. 8 – 

Udání) Vše vrcholí jeho zatčením v roce 1952. V průběhu padesátých let byl Jaroslav Dvořák 

za pomoci konfidenta státní bezpečnosti Jaroslava Němečka obviněn a v roce 1952 odsouzen 

k deseti letům žaláře. (Příloha č.  6 – Žaloba, příloha č. 7 – Rozsudek). Ze strany Jaroslava 

Dvořáka se v žádném případě nejednalo o protistátní činnost, ale pouze o tzv. pomoc bližnímu 

v nouzi, kdy uvedenému konfidentu STB poskytl přístřeší a nezbytnou pomoc, jakou by jako 

kněz poskytl kterémukoliv bližnímu. Tento konfident řízený přímo pracovníky STB poškodil 

mnoho slušných lidí a celá tato akce, jak se později ukázalo, byla plánována a řízena STB. 

Konfident Němeček byl po roce 1989 odsouzen, ale po vynesení rozsudku nenastoupil 

k výkonu trestu a neexistují ani doklady o tom, že byl vězněn v pozdější době.  

Odsouzený Jaroslav Dvořák byl zařazen jako politický vězeň do nejtěžší nápravní skupiny. 

Během výkonu trestu požádal několikrát o podmínečné propuštění, ale vždy mu byla tato 

žádost zamítnuta.(Příloha č. 4, 5 – Zamítnutí podmínečného propuštění – 1959, 1957) 

V roce 1960 byl Jaroslav Dvořák propuštěn z výkonu trestu na základě amnestie prezidenta 

republiky, musel však nastoupit jako dělník do skláren v Sázavě.  Po uvolnění politické 

situace v roce 1968 požádal o rehabilitaci. Jeho případ byl znovu projednán a bylo rozhodnuto 

o zahlazení odsouzení. (Příloha č. 3 –  Zahlazení odsouzení z r. 1968) 

Po tomto následně několikrát žádal o možnost návratu do duchovní správy jako kněz, ale toto 

mu nebylo umožněno. Po roce 1970 bylo okresním tajemníkem pro církev rozhodnuto o 

výkonu kněžského povolání a bylo mu umožněno vykonávat kněžskou činnost pouze 

v Ústavu sociální péče Červený Hrádek pro řádové sestry, které v tomto ústavu zajišťovaly 

péči. Nesměl však vykonávat bohoslužby pro veřejnost. (Viz příloha č. 1 – dopis pro 

konsistoř.) 
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Po úmrtí dp.
13

 J. Rouče v roce 1990 ve farnosti Sudějov byl umožněn Jaroslavu Dvořáku 

plnohodnotný návrat ke kněžství a byl ustanoven farářem. V roce 1992 bylo v rehabilitačním 

řízení rozhodnuto o zrušení všech trestních věcí z padesátých let. (Příloha č. 2 –  Usnesení o 

rehabilitaci.) 

Činnost faráře vykonával do roku 1999, kdy odešel na zasloužený odpočinek do důchodu a 

vrátil se do svého rodiště na Koblasko. Zde v kruhu rodiny prožil svůj zbytek života a zemřel 

20. 5. 2007 ve svých 94 letech.  (Příloha č. 10 – Smuteční oznámení) 

Jako příloha č. 11 jsou uvedeny fotografie z rodinného alba. 

                                                 
13

 dp. důstojný pán 
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6 Vzpomínky 

Josef Tichý - synovec 

Já jako synovec si svého strýce Jaroslava Dvořák pamatuji od svých 8 let. Tehdy se v 60. 

letech vrátil z vězení. V tu dobu, po návratu z vězení, několik let bydlel v naší rodině na 

statku, odkud dojížděl do práce. Jako největší dětskou vzpomínku si pamatuji, že ze své 

první výplaty mi strýček zakoupil moje první kožené boty, tzv. křusky, a z těch jsem měl 

velkou radost. Po několika letech, kdy mu soudruzi dovolili změnu zaměstnání, se 

odstěhoval do Uhlířských Janovic, kde nastoupil do STS (strojní traktorová stanice) jako 

skladník. V tuto dobu jsme ho s bratrem a rodinou často navštěvovali a několikrát jsem u 

něho trávil i čas prázdnin. Jak život plynul dál, měl pro mne můj strýc vždy připravenou 

radu nebo vysvětlení událostí, které jsem dobře nechápal, nebo jsem jim dobře nerozuměl. 

Byl to moudrý, vzdělaný a ohleduplný člověk. Největší diskuze jsme spolu vedli v roce 

1989 a 1990 kdy došlo ke změně režimu a já jsem zastával názor, že situaci je nutno řešit 

radikálněji –  podobně jako nám předvedli soudruzi, on mě však ujišťoval a nakonec mě i 

přesvědčil, že jsme křesťané a musíme jim ukázat, že jsme lepší. 

Z tohoto důvodu si myslím, že jsme skutečně po sametové revoluci přistupovali k lidem, 

kteří měli přímou osobní odpovědnost za 50. léta,  příliš shovívavě, což se nám podle 

mého názoru následně vymstilo. 

Anna Tichá – manželka Josefa Tichého 

Mé první setkání s panem Jaroslavem Dvořákem se datuje přibližně do roku 1972, kdy 

jsem pracovala v ÚSP (ústav sociální péče) Annenská Studánka, kde byla mezi řádovými 

sestrami i teta mého budoucího manžela. Při návštěvách rodiny jsem poznala jak mého 

budoucího manžela, tak jeho strýce. Po svatbě v roce 1973  jsme pak společně s manželem 

často strýce navštěvovali a pomáhala jsem mu s vedením domácnosti. Po uplynutí jeho 

aktivních let jsme se o něho starali na Koblasku, kde v kruhu rodiny prožíval zbytek svého 

života. Moje nejúsměvnější vzpomínka se vztahuje k období, kdy jsem každý den ráno 

vstávala ve tři hodiny ráno do kravína, po příchodu z kravína jsem uvařila a po 

společném obědě jsem sdělila strýci, že si jdu na chvíli lehnout, on na to vždy odvětil 

„Haničko, jen se nepřetrhněte“. V tu dobu mě tato připomínka zlobila, dnes na to 

vzpomínám s láskou.  

Markéta Pospíšilová – neteř Jaroslava Dvořáka 
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Jako malá jsem jezdila se svými sestrami za strýčkem do Uhlířských Janovic, kde si s námi 

hrál a chtěl, abychom říkali říkanky. Jelikož jsem neuměla vyslovit písmeno „R“, tak mi 

začal říkat Makito. Se strýčkem jsem zažila spoustu krásných chvil, jako je pouť 

v Sudějově a návštěvy u něj na faře, ale také mi zůstalo v paměti vyprávění zážitků 

z kriminálu, což byla pro mě smutná chvíle.  Strýček mi vyprávěl, že když ho zatkli, 

veškerý jeho majetek zabavili a rodina musela podle svých finančních možností jeho 

majetek zpět odkoupit. V dnešní době bych nikomu nepřála být v kriminálu, jako byl 

strýček, z jeho vyprávění vím, jak to tam chodilo a nebylo to vůbec jednoduché. Na strýčka 

vzpomínám s láskou.  
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Závěr 

Práce se věnuje období, které je pro generaci dnešních středoškoláků již vzdálené. Naši 

rodiče, ale zejména prarodiče dobu socialismu zažili na vlastní kůži. Z učebnic se naše 

generace dozvídá informace, nad kterými se mnohdy tají dech. Na druhou stranu ne všichni 

vyučující podávají informace uceleně a pravdivě. Snad je to proto, že ona doba není 

vzdálenou historií, snad proto, že politická situace u nás i ve světě stále nedospěla do stádia, 

kdy by rozhodně odmítla zločiny, které byly na mnohých lidech spáchány, a oběti se dočkaly 

omluvy. 

Z tohoto důvodu vznikla práce. Mým přáním bylo, aby se o zločinech, které se udály pod 

taktovkou strany, více mluvilo, aby byla zveřejňovány všechny informace, aby nemohlo dojít 

k tomu, že někdo řekne – v 50. letech se nikomu nic špatného nedělo.  

Pan Jaroslav Dvořák byl dobrý křesťan nejen svým povoláním kněze, ale i svým cítěním, což 

dokazují vzpomínky jeho blízkých – „On mě však ujišťoval a nakonec i přesvědčoval, že jsme 

křesťané a musíme ukázat, že jsme lepší.“ – J. Tichý, synovec. 

Celou svou duší si Jaroslav Dvořák přál, aby mohl vykonávat práci kněze, aby mohl pomáhat 

bližním. Paradoxní je, že v dobách Protektorátu mu tato činnost umožněna byla, avšak 

jakmile s moci dostali v roce 1948 komunisté, okamžitě se  začala objevovat udání 

poukazující na jeho protistátní aktivity. Jak dokazuje osud pana Dvořáka, mnohdy šlo o 

záměrnou provokaci, jen aby byly dodány „důkazy“ na jejichž podkladě mohl být člověk 

odsouzen. Že byly falešné? To nikoho nezajímalo. Účelem procesů bylo potrestat a vyřadit ze 

hry politické oponenty, preventivně zastrašit i dosud pasivní či neodhalené nepřátele a celou 

veřejnost. Jejich výsledkem bylo zatažení veřejnosti do spoluúčasti, do kolektivního souhlasu 

s procesy, a tak z ní učinit jistým způsobem spolupachatele. Procesy byly také  nástrojem 

společenské přípravy na boj proti nepřátelům, tak jako ve všech ostatních sovětských 

satelitech. 

Na osudech perzekuovaných lidí je vidět, jak úzce byla politická situace provázána se životem 

 postavením jednotlivců v politice. Až po smrti J. V. Stalina a následně i K. Gottwalda se 

situace začala obracet k lepšímu. Konečně nastal čas revizí politických procesů, postupně i 

promíjení trestů či naprostá rehabilitace, která jen dokázala nevinu bývalých odsouzených.  

I pan Jaroslav Dvořák se dočkal a opustil bránu vězení. Ještě další roky však musel čekat, než 

mu byl umožněn návrat ke svému povolání, tedy než mohl opět pečovat o své ovečky. Je 
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krásné, že jeho život se uzavřel až v době, kdy byl plně rehabilitován, kdy mohl být v kruhu 

svých blízkých a těšil se opět z radostí tohoto světa. „Po uplynutí jeho aktivních let jsme se o 

něho starali na Koblasku, kde v kruhu rodiny prožíval zbytek svého života“ -  A. Tichá, 

synovcova manželka. 

Jsem moc ráda, že bylo toto téma otevřeno a zpracováno. Práce mi přinesla mnoho nových 

informací. Byla jsem překvapena, jak rodina střeží veškeré dokumenty, které dokazují, co se 

opravdu stalo, a o kterých nemají mí spolužáci ani ponětí.  Je třeba, aby nikdy nebylo na tuto 

dobu zapomenuto. I proto byla práce prezentována v hodině dějepisu.  

Věřím, že jste si moji práci přečetli se zájmem, omluvíte některé její nedostatky zapříčiněné 

mým  mládím a skutečností, že jsem tuto dobu neprožívala, pouze jsem o ní shromáždila 

uvedené údaje. 
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