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1. Úvod
Jako téma své bakalářské práce k zakončení studia oboru Soudobých dějin jsem
si zvolila problematiku československých poválečných dějin týkající se počátku
komunistické vlády a ustanovování komunistického totalitního režimu. Jedná se
konktrétně o téma perzekuce katolické církve představující pro komunistický režim
jednoho z ideových a názorových nepřátel, jehož vliv na společnost byl potřeba
eliminovat.

Třebaže působilo v poválečném Československu více církví, předmětem mé
práce bude mapování postihů a kroků provedených komunisty proti katolické církvi,
která měla mezi ostatními církvemi výsadní postavení, neboť se k ní hlásila většina
obyvatel obnoveného Československa. Zaměřím se na analýzu dění konaného s cílem
oslabit vliv a působení nejvlivnější církve ve společnosti, církve římskokatolické, dále
v textu proto pro ni budu používat označení katolická církev.

Jako zkoumané období jsem si určila rozmezí let 1948 až 1950, které je důležité

z několika důvodů. První léta komunistického režimu po únorovém převratu probíhala

ve znamení upevňování komunistické moci a poté likvidace jejích odpůrců. Mezi ty

patřila i katolická církev, nejsilnější protivník komunistické ideologie v zemi. Pro
církevní dějiny je toto počáteční období komunistického režimu důležité, protože určilo
výchozí postavení církve pro následující desetiletí nesvobody.
Struktura práce bude souviset s položenou výzkumnou otázkou skládající se ze
dvou sledovaných aspektů. Jedná se zaprvé o ochromení činnosti církve a zadruhé o
poddání se tlaku komunistické moci vedoucímu k odstranění vlivu katolické církve ve
společnosti, jejichž míru budu hledat v jednotlivých částech práce.
První kapitola se bude týkat shrnutí dění v poválečném období do zlomového
roku 1948. Toto období je nutné zmínit, protože již během něj probíhala snaha
komunistů o omezení vlivu katolické církve a mají v něm počátek některá proticírkevní
nařízení. Je tedy důležité zaměřit se na to, jaké výchozí postavení zde církev získala pro
další vývoj událostí po únorovém převratu. V dalších třech kapitolách práce budu
zkoumat určené období mezi lety 1948 a 1950. První z těchto tří kapitol se bude týkat
zesílení útlaku katolické církve bezprostředně po únoru 1948, druhá proticírkevními
zákony a třetí dalšími formami represe proti církvi a jejím představitelům.

Kvůli

rozsahu práce se nebudu věnovat případu číhošťského zázraku a umučení Josefa
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Toufara, toho téma je zpracované velkým množstvím literatury. Dále se ze stejného
důvodu nebudu věnovat ani likvidaci řeckokatolické církve, přestože spadá do
zkoumaného období.
Přes

množství

dostupné

literatury o

nástupu

komunistického

režimu

v poválečném Československu je možno nalézt mnoho ne zcela zodpovězených otázek,
týkajících se například proticírkevních zákonů či oblasti restitucí. Já se však ve své práci

budu věnovat pouze obsahově a časově vymezené problematice boje komunistického
režimu proti katolické církvi.

1.1 Metodologie práce
Cílem mé bakalářské práce bude nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, do
jaké míry snaha komunistického režimu v Československu po roce 1948 o snížení vlivu
katolické církve ochromila činnosti církve, a zda se církev tomuto tlaku poddala. Práci

rozčlením do čtyř částí, u každé z nichž se pokusím zvlášť odpovědět v dílčím závěru na
položenou otázku, a na konci práce tyto výsledky shrnu v závěru práce. Odpověď na
výzkumnou otázku se budu snažit nalézt zpracováním tématu nikoli chronologickým
popisem událostí, nýbrž v rámci jednotlivých tematických kapitol, které se tedy mohou
svým časovým vymezením překrývat.
Na položenou výzkumnou otázku se pokusím odpovědět pomocí analýzy
významných událostí a kroků, které formovaly vztah komunistické moci a katolické
církve v poválečném Československu do roku 1950. Vycházet budu primárně

z dostupné literatury a edicí dokumentů z českého a slovenského prostředí, které se
tímto časovým obdobím zabývají. Cílem mé práce tedy bude syntéza získaných
poznatků, která povede k nalezení odpovědi na výzkumnou otázku. O zhodnocení
ochromení a poddání se katolické církve tlaku komunistické moci se pokusím i v širším
kontextu vztahů poválečného Československa ovládaného komunisty s Vatikánem.
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1.2 Stav výzkumu a zhodnocení literatury
Ačkoli se tématu uspořádání poválečného Československa věnuje poměrně velké
množství publikací, stále se vyskytují oblasti, ve kterých je i v současné době potřeba
dalšího výzkumu. Jedná se zejména o výzkum v širším kontextu středoevropských
dějin, kde je nutné brát v potaz i výsledky bádání zahraničních historiků. Ani

v souvislosti s dějinami katolické církve po druhé světové válce nejsou všechna bílá
místa historie zaplněna.
Historici Petr Fiala a Jiří Hanuš upozorňují zejména na nedostačující zpracování
archivních materiálů, které nebyly dříve k dispozici, a celkovou nezpracovanost všech

dostupných pramenů.1 Těmi mohou být například dosud nezpracované vzpomínky
pamětníků a osob, které byly přímo zasaženy jednáním komunistického režimu, jejichž

počet však velmi rychle ubývá. V oblasti výzkumu represí komunistického režimu proti
katolické církvi se také nabízí porovnání stavu výzkumu se zahraničním výzkumem.

Zde je v českém prostředí znatelně menší počet odborných výzkumů a dílčích studií
vybraných problému.
Ve své práci budu vycházet především z publikací, které vznikly v rámci české a

slovenské odborné historiografie. Celý seznam použité literatury je připojen k práci. V
první části práce zabývající se vztahem katolické církve a státu po druhé světové válce

budu vycházet hlavně z publikací, mezi které patří například kniha Katolická církev

v Československu 1945 – 1989 Stanislava Balíka a Jiřího Hanuše a kniha Neumlčená:
kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce Václava Vaška.
Následovat budou části práce týkající se jednotlivých kroků namířených proti
působení katolické církve. Významným zdrojem zabývajícím se otázkou perzekuce

katolické církve budou pro mou práci knihy vydané nakladatelstvím organizace Centra

pro studium demokracie a kultury. Zde mohu jmenovat například knihu Stanislava
Balíka Primasové katolické církve: země střední Evropy v čase komunismu nebo již
zmíněnou knihu Katolická církev v Československu 1945-1989. Dalším významným
nakladatelstvím vydávajícím publikace týkajících se taktéž problematiky poválečných
dějin katolické církve je Karmelitánské nakladatelství.

1

P. Fiala, J. Hanuš, Výzkum vztahu katolicismu a totalitarismu: uvedení do problematiky. In: P.
Fiala, J. Hanuš, ed., Katolická církev a totalitarismus v českých zemích (Praha: Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2002), 5.
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Dále v práci využiji publikace českého historika Karla Kaplana, který se ve
svém díle zabývá poválečnou historií Československa. Pro mou práci bude velice
významná jeho kniha Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, která mapuje
vývoj poválečných vztahů církve a komunistického režimu. Tato publikace doplňuje
ostatní literaturu shromážděním a vydáním mnoha dokumentů týkajících se zkoumané
problematiky. Další publikací, na jejímž vydání se Karel Kaplan podílel, je kniha
Katolická církev a pozemková reforma 1945-1948: dokumentace.

Z dalších knih, ze kterých budu čerpat, zde uvádím například publikaci

Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století
Jana Kuklíka, či knihu Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem
1948-1964 Vojtěcha Vlčka. Většina publikací, jejichž názvy jsem zde uvedla, se týkají

spíše situace v Čechách a na Moravě, proto mezi zdroje zařadím i knihy ze slovenského
prostředí. Těmi budou například publikace Rozbiť Cirkev: rozkolnícka Katolícka akcia:

Pokus o vytvorenie "národnej cirkvi" v Česko-Slovensku 1949 Jozefa Haľka nebo kniha
kolektivu slovenských autorů Zločiny komunizmu na Slovensku, 1948: 1989.
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2. Vztah státu a církve v poválečném období 1945 - 1948
Katolická církev byla v obnoveném poválečném Československu oslabena

odsunem tří milionů Němců a dotkla se jí i ztráta Podkarpatské Rusi. Během války a

okupace byli katolíci v českých zemích objektem nacistické perzekuce, více než 500

duchovních bylo vězněno, z nichž mnoho v koncentračních táborech.2 Hlavním cílem
katolické církve po válce se proto stalo obnovení její poničené struktury a udržení vlivu
ve školství a společnosti. Tyto snahy se ovšem okamžitě dostaly do střetu se stále
silnější komunistickou stranou, která se snažila co nejrychleji mocensky ovládnout
poválečnou republiku.

V českých zemích byly po válce obnoveny čtyři strany, které dohromady tvořily

Národní frontu. Byly jimi Komunistická strana Československa, Československá strana
národně socialistická, Československá sociální demokracie a Československá strana

lidová. První tři zmíněné strany byly tradičně protikatolické a lidová strana se musela
vyrovnat mimo jiné i s otázkou, do jaké míry se změní v takovou křesťanskou stranu,
která nebude reprezentovat pouze katolíky. Na Slovensku dokonce katolická církev
neměla zpočátku žádné politické zastoupení, protože zde vznikly pouze dvě strany,

Komunistická strana Slovenska a Demokratická strana. Až před volbami v roce 1946

došlo k tzv. Dubnové dohodě mezi představiteli katolické církve a Demokratické strany
o spolupráci v rámci strany.

Výchozí postavení katolické církve v českých zemích a na Slovensku se v
období, na které se ve své práci zaměřím, podstatně lišilo. Na Slovensku měla církev
jednoznačně větší podporu mezi obyvateli, přesto však i zde došlo k větším omezením
církve již v roce 1945. Bylo to způsobeno tím, že na Slovensku patřila na konci druhé
světové války katolická církev kvůli účasti mnoha kněží ve vládě Slovenského štátu

k poraženým silám, čehož komunisté využívali.3 Již v roce 1945 odhalili první údajné
protistátní spiknutí, kam byli zahrnuti i katolíci.

Komunisté byli v poválečném Československu jednoznačně nejsilnější a také
nejaktivnější stranou. V březnu 1946 se na VIII. sjezdu členové strany vyjádřili, že
dodržují svobodu náboženského vyznání, ale od církve současně očekávali nevměšování
se do politického života a automatický souhlas s novým režimem. Ve straně zatím

2

Karel Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953 (Brno: Doplněk, 1993), 12.
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převažoval proud komunistů, kteří chtěli s církví dodržovat dobré vztahy. Tato politika
však měla současně za cíl získat hlasy voličů do nastávajících voleb, neboť po válce

bylo 90 % všech voličů věřících a z toho tedy i velká část příznivců komunistické
strany.4

Důležitým faktorem, který ovlivňoval vztahy státu a církve, byl vyvíjející se
vztah státu s Vatikánem. Ve dvacátých letech Československo uzavřelo s Vatikánem
zvláštní druh konkordátu, dohodu Modus vivendi. Během druhé světové války byly
diplomatické vztahy přerušeny, Vatikán však oficiálně neodvolal svého pražského

zástupce, internuncia monsignora Xaveria Rittera. Pražská internunciatura byla
obnovena v létě 1945. Později Vatikán prostřednictvím internunciatury protestoval proti

některým krokům podnikaným komunisty proti církvi, například proti schválení
pozemkové reformy a dalších zákonů, jeho snaha však byla neúspěšná. Nárůst moci
komunistů jasně směřoval k pozdějšímu opětovnému přerušení vztahů.

2.1

Katolická církev jako protivník komunistické ideologie

Během druhé světové války zažilo křesťanství prudký střet s nacistickou

ideologií a již na konci války se proti církvi začal vymezovat nový ideový nepřítel
v podobě komunismu. Dle komunistického světonázoru nebylo možno tolerovat

křesťanskou víru, protože komunismus je založen na ideologii, která je s křesťanstvím
v rozporu.5 Ideologie komunismu se zakládá na myšlence ateistické společnosti, proto je
pro něj jakékoli náboženství v rozporu s hlavním ideologickým cílem - dosažení
beztřídní společnosti.
Dlouhodobým cílem komunismu byla likvidace veškerých církví, to však

v zemích s dlouhou křesťanskou tradicí nebylo možné okamžitě, proto tomu mělo
předcházet přechodné období, během kterého měly být církve ovládnuty. Taktika
oslabení či likvidace církví byla v každé komunistické zemi jiná, díky rozdílným
výchozím podmínkám v jednotlivých zemích.
3

Stanislav Balík, Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989 (Brno: Studium pro
centrum demokracie kultury, 2013), 15.
4
Karel Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, 19-20.
5
P. Fiala, J. Hanuš, Katolická církev a totalitarismus v českých zemích: pokus o vymezení
teoretických a metodologických otázek výzkumu. In: P. Fiala, J. Hanuš, ed., Katolická církev a
totalitarismus v českých zemích (Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002), 11.
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Katolická církev byla pro komunistickou ideologii překážkou i z dalších důvodů.
Hlavním z nich byl její vliv a postavení mezi obyvateli země, které komunistům bránily
ovládnout a kontrolovat společnost. Dalším problémem byl pro komunisty mezinárodní
rozměr katolické církve a její vazby na Vatikán. Komunisté proto měli v plánu přeměnit
římskokatolickou církev na národní církev podřízenou státu. Řeckokatolická církev
měla být sloučena s církví pravoslavnou.
Komunisté mohli v Československu, zejména v českých zemích, navázat na

přítomné protikatolické tendence, které jim pomohly v úsilí o oslabení katolické církve.
Jednalo se především o snahy o sekularizaci společnosti, které byly přítomné už v době
první republiky a komunistická strana je po válce výrazně podporovala. Dále katolickou
církev oslabovala i přítomná husitská a obrozenecká tradice, na kterou komunisté dávali

velký důraz, protože více vyhovovaly představě národní církve.6 Ani pro katolickou

církev však nebyly komunismus a jeho ideologie přijatelné a slučitelné s vírou. V roce
1949 papež Pius XII. exkomunikoval členy komunistických stran a jejich přívržence.

2.2

Boj o udržení pozice katolické církve

Po ukončení druhé světové války a obnovení Československé republiky došlo
zejména v českých zemích k obnově církevních spolků a škol. Jejich působení však
mělo být brzy opět omezeno. Při obnově katolického tisku nebyly povoleny všechny
časopisy - jejich povolení spadalo pod ministerstvo informací. Omezení vydávaných

tiskovin bylo zdůvodňováno omezenými příděly papíru, skutečností však bylo, že

komunistické tiskoviny omezovány nebyly.7 Kromě duchovní stránky života obyvatel
katolická církev zajišťovala i rozsáhlou sociální, kulturní a charitativní činnost, která

byla financována především z jejích vlastních hospodářských zdrojů. V roce 1945 bylo
v Československu přes tisíc klášterů a domů, kde působilo téměř tři tisíce řeholníků a

asi dvanáct tisíc řeholnic. Důležitý vliv měla církev ve školství, neboť měla v Čechách
asi 130 škol a více než dvanáctinásobný počet na Slovensku. Současně s tím církev

6

Stanislav Balík, Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989, 10.
Václav Vaško, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I
(Praha: Zvon, 1900), 48.
7
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vlastnila asi 320 tisíc hektarů zemědělské a lesní půdy a mnoho hospodářských
podniků.8

Již v tomto období před komunistickým únorovým převratem došlo k několika
konfliktům, které naznačovaly nepřátelský postoj komunistů ke katolické církvi.

V květnu 1945 zestátnila Slovenská národní rada všechny školy na Slovensku, aniž by
brala ohled na silné protesty slovenských biskupů. V českých zemích se stejný zákon
projednával na podzim téhož roku, biskupové však dosáhli odložení jeho dalšího
projednávání. Schválení zákona o jednotné škole zařadila nová vláda po květnových
volbách roku 1946 do svého programu a k jeho přijetí došlo po únorovém převratu
v roce 1948.

Na Slovensku měla katolická církev ztíženější situaci, protože čelila obvinění

kolaborace s nacismem. Brzy po skončení války bylo odhaleno údajné protistátní
spiknutí okolo kněze Tomislava Kolakoviče. Tento jezuitský kněz původem
z Chorvatska byl na Slovensku iniciátorem vzniku kroužků nazvaných Katolické akce.

Komunisté ho obvinili z podněcování proti socialistické ideologii, špionství a ze snahy
obnovit Hlinkovu ľudovou stranu. Pro nedostatek důkazů ve vykonstruovaném obvinění
byl Kolakovič po nějaké době z vazby propuštěn.9

Druhým hlavním bodem sporu církve s vládními představiteli byl konflikt
týkající se církevní půdy. Církevní činitelé protestovali proti zabavování půdy
maďarských a německých řeholních řádů, které byly označované za kolaborantské a

byly na ně uplatňovány dekrety prezidenta republiky.10 Zabavování církevního majetku
vyústilo později v zákon o revizi pozemkové reformy, jehož vydání předcházely
neúčinné protesty katolických představitelů.

Ke zhoršování vztahů státu a církve přispívalo i omezování výuky náboženství

ve školách. Této otázky se týkalo jedno z prvních memorand zaslaných biskupy vládě.
Komunisté se také snažili zrušit většinu církevních svátků, což mělo své ideologické
důvody (omezení vlivu církve na společnost) i hospodářské důvody (zvýšení pracovního

nasazení obyvatel). Kvůli silným protestům církevních autorit od tohoto plánu upustili,

8

Karel Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, 6.
Václav Vaško, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I,
97.
10
Karel Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, 16.
9
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přesto však do zákona prosadili paragraf, že pracovní volno může být ze
zvláštních hospodářských důvodů zrušeno.11

Tlak na církev byl stupňován zejména na Slovensku v roce 1947, kde byli

zatýkáni příslušníci církve i demokratické strany, kteří byli po volbách v předchozím
roce obviňováni z ľuďáctví a účasti na protistátním spiknutí. Komunisté se tak snažili
oslabit podporu Demokratické strany, která ve volbách na Slovensku drtivě porazila
komunistickou stranu.

11

Václav Vaško, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I,
120.
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2.3

Dílčí závěr

V období mezi lety 1945 a 1948 došlo v Československu k řadě událostí, které
podmínily pozdější vývoj vztahů mezi státem a katolickou církví. Zpočátku vnímali
zástupci církve tento vztah jako poměrně příznivý, to se ovšem měnilo s nabývajícím

počtem omezení, která již v tomto období církev zažívala. V českém a v menší míře i
slovenském prostředí došlo k obnově církevních struktur i k obnově spolků a tisku.

Viditelný však byl odklon od politického katolicismu.12 Podmínky reprezentace
křesťanů v Československé straně lidové i slovenské Demokratické straně byly ztíženy
některými vnitřními spory, na Slovensku obzvláště mezi katolíky a evangelíky, které
strany oslabovaly.

Hlavními tématy, která vzbuzovala obavy církevní hierarchie, byly otázky
týkající se udržení církevních škol a výuky náboženství, obrany církevního majetku a
účasti duchovních v politice. V těchto záležitostech mnohokrát biskupové protestovali
proti rozhodnutím vlády pomocí zasílaných memorand, která však zůstávala bez
odpovědí.
Po vztažení výzkumné otázky mé práce i na toto přechodné období před únorem
1948 lze konstatovat, že církev ochromena ve svém působení ještě nebyla. Komunisté
se aktivně snažili omezit pole jejího působení, ale odstranění jejího vlivu na
obyvatelstvo naráz nebylo možné. Co se týče poddání se tlaku komunistické moci, zde
docházím k závěru, že církevní představitelé spíše do jisté míry podcenili
komunistickou hrozbu, později již byli o možnost účinných protestů proti konání vlády
připraveni.

12

Václav Vaško, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I,
202.
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3. Poúnorové zesílení útlaku
V době únorových událostí roku 1948 stála katolická církev mimo boj o
politickou moc. Její postoj neznamenal nezájem či apatii vůči politickým změnám, její
představitelé se drželi stranou od zasahování do politického dění vycházející ze snahy
dodržovat náboženské poslání církve. Církev však v té době představovala nesporně
nejvlivnější společenskou organizací, neboť z dvanácti milionů obyvatel poválečného

Československa v roce 1948 se k ní hlásilo téměř deset milionů obyvatel.13 Jako
důležitý podnět k zamyšlení tak nevidím otázku, proč církev aktivněji nezasáhla do

dění, které vedlo ke koncentraci veškeré moci v rukou komunistické strany, jako spíše

otázku, zda výchozí postavení církve po únoru 1948 neusnadnilo komunistickému
režimu jeho plány na likvidaci církve v Československu.

Vztahy církve a státu byly již v roce 1948 silně komplikované, což dokazuje
předchozí kapitola. Ani jedna strana neměla jasné představy, jak postupovat proti svému
protivníkovi, a navíc byly na obou stranách mezi představiteli přítomny různé názorové
proudy. Na katolickou církev i na komunistickou stranu navíc, jak již bylo zmíněno,
působily vlivy ze zahraničí. V roce 1947 bylo zřízeno Informační byro komunistický

stran14, které mělo složit ke koordinaci činnosti komunistických stran a jedním z jeho
úkolů byl i boj s katolickou církví a ateizace společnosti.15 Katolická církev byla
označena za nepřátelskou a protistátní a v duchu komunistické ideologie měla být spolu
s vypovězením všech smluv s církvemi oddělena od státu.16

V této kapitole se pokusím sledovat jednání mezi katolickou církví a

komunistickým režimem mezi lety 1948 a 1950. Při zkoumání tohoto jednání lze
pozorovat i s ním spjatý vývoj proticírkevní politiky komunistické strany, která se

v průběhu druhé poloviny čtyřicátých let postupně vyvíjela až do podoby otevřeného
nezakrývaného boje proti církvi, kterou získala na přelomu čtyřicátých a padesátých let.
Kapitolu rozdělím do tří částí, v jedné budu sledovat postup samotného jednání, v druhé

13

Václav Vaško, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I,
235.
14
Zkráceně Informbyro.
15
Andrzej Grajewski, Jidášův komplex: zraněná církev: křesťané ve střední a východní Evropě
mezi odporem a kolaborací (Praha: Prostor, 2002), 22.
16
Hans Maier, Politická náboženství: totalitární režimy a křesťanství (Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury, 1999), 45.
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paralelně s ním také linii opatření a prohlášení komunistického režimu vydaných
Církevní komisí NF, které jednání významně ovlivňovaly, a ve třetí stručně zmíním
situaci týkající se diplomatických vztahů s Vatikánem.

3.1

Složitá cesta jednání

V období těsně po únoru 1948 převládala mezi představiteli církve i komunistů

ochota k jednání. Církev byla pro nově vzniklý komunistický režim neznámým
nepřítelem, a tak se komunisté prvně skrze jednání, během nichž byli ochotni i

k některým malým ústupkům, snažili dosáhnout církevního uznání legitimity nového

režimu a vyjádření loajality církve k němu. Pražský primas, arcibiskup Josef Beran,
však kladné stanovisko církve k režimu odmítal oficiálně vyjádřit a poukazoval na to, že
církev nemá zasahovat do politických záležitostí. V tomto duchu vydal 26. února
pastýřský list „Arcibiskupe, nemlč, nesmíš mlčet“, ve kterém varoval před bojem uvnitř
státu. Jeho postoj potvrdila biskupská konference konaná na počátku března v Brně, kde

se biskupové shodli, že není nutné vyjadřovat stanovisko k novému režimu.17 Navíc
biskupové protestovali proti zásahům komunistů proti církvi, především proti zastavení
církevního tisku, požadovali obnovení jednání státu s Vatikánem a zakázali politickou
činnost kněží.
Právě v otázce jednání s Papežským stolcem dosáhli komunisté již v počátku
tohoto období svého významného úspěchu. O vztahu církve a státu by mělo za
normálních okolností jednat ministerstvo zahraničí se zástupci Vatikánu, ovšem
komunistům se zástupce Svatého stolce z jednání podařilo vyloučit v rámci politiky
odříznutí katolické církve od vlivu Vatikánu. Místo toho vládní zástupci jednali
s biskupy. O vztahu státu a vatikánských zástupců bude řeč ještě dále v textu.

Mezi církevními představiteli se ohledně postoje, který by při jednání se státem

měla církev zaujímat, nacházely tři rozdílné názorové proudy. První z nich
reprezentovali arcibiskup Josef Beran a královehradecký biskup Mořic Pícha, kteří
odmítali splnění požadavků představitelů Národní fronty podmiňujících společné
jednání, a uzavření dohody tak považovali spíše za nemožné. Další skupinou byli kněží

v čele s biskupem Štěpánem Trochtou, kteří se přikláněli k přijetí některých
17
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kompromisů, aby bylo jednání zachováno. Poslední proud představoval poměrně malý
počet tzv. vlasteneckých kněží, kteří se rozhodli pro spolupráci s komunisty. Jejich
nejvýznamnějším představitelem byl Josef Plojhar, jehož osoba se stala jedním
z předmětů významných sporů biskupů a zástupců vládní moci během jednání.18

Ani komunisté nebyli v postoji k církvi názorově jednotní - ve straně existovaly

dva rozdílné názory na průběh a výsledek jednání s církevní hierarchií. Předseda vlády a
následně nový prezident Klement Gottwald zastával spíše mírný proud, který jako cíl
viděl spolupráci s církví, samozřejmě za omezení vlivu Vatikánu, a tudíž podporoval
další jednání vedoucí k dohodě. Naproti tomu ovšem sílila druhá skupina funkcionářů
KSČ představovaná především ministry Alexejem Čepičkou a Václavem Kopeckým,
kteří požadovali radikálnější proticírkevní politiku.19

Z důvodů narůstajících konfliktů mezi církví a státními orgány navrhoval

arcibiskup Beran vytvoření skupiny zástupců obou stran, která by byla podkladem pro
spolupráci. Než ovšem došlo k prvnímu jednání, Národní fronta ustanovila pro řešení
církevních a náboženských otázek církevní komise. Pro církev byly tyto komise
nepřijatelné, protože neměla na výběr členů žádný vliv. Arcibiskup Beran proto 21.
dubna zaslal všem kněžím dopis, ve kterém odsuzoval členství v církevních komisích a
zakazoval také jejich politickou činnost. To opět potvrdila biskupská konference konaná
na počátku května v Olomouci.

K prvnímu jednání zástupců katolické církve a NF došlo 10. května. Církevní

delegaci vedl biskup Trochta a zástupcem NF byl ministr spravedlnosti Čepička.
Jednání se týkala výuky náboženství, církevních škol, finančního zabezpečení
duchovních a spolu s tím i otázky loajality církve režimu a další politické kandidatury
Josefa Plojhara, ministra zdravotnictví. Ke druhému setkání došlo o čtyři dny později a
výsledkem se stala domluva, že stát finančně zabezpečí duchovní, pokud to církevní
zdroje nepokryjí a ministerstvo školství připraví návrh platů kněží. Dále zástupci NF
naléhali na církevní hierarchii, aby povolila kandidaturu Josefa Plojhara v blížících se
parlamentních volbách. 24. května po biskupské konferenci v Praze arcibiskup Beran
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zaslal ministrovi Čepičkovi dopis, kde své stanovisko ohledně zákazu kandidatury kněží
nezměnil, a tak byla jednání následující den přerušena.20

Po parlamentních volbách do Národního shromáždění konaných 30. května,
během nichž měli voliči možnost volit pouze jednotnou kandidátku Národní fronty,
abdikoval prezident Beneš, a proto se 14. června konaly další volby, ve kterých byl

prezidentem zvolen dosavadní předseda vlády Klement Gottwald. Po jeho zvolení tak
mohla vejít v platnost Ústava 9. května, kterou předchozí prezident Beneš odmítl
podepsat.

Několik dní před prezidentskými volbami biskupové vybídli k novému jednání.

Vedla je k tomu především nutnost získání povolení zápisu žáků do církevních škol.

Zápis byl po jednání 11. června povolen a církevní zástupci na oplátku slíbili účast

v prezidentských volbách, za kterou také komunisté slíbili zastavení trestního stíhání 60

kněží obviněných z politického zneužití svého postavení.21 Následující den však
arcibiskup Beran zveřejnil vyhlášku arcibiskupství o suspenzi kněží účastnících se

předchozích parlamentních voleb, která se týkala i Josefa Plojhara. To vyvolalo silnou
nevoli komunistů a 18. června na další schůzi delegací NF a církve bylo po Beranově
odmítnutí odvolání Plojharovy suspenze jednání opět přerušeno.22

Po prezidentské volbě se Gottwald spolu s dalšími vládními představiteli
zúčastnil slavnostní mše Te Deum sloužené arcibiskupem Beranem. Tato událost
vyvolala kritiku jak ze strany komunistů, tak ze strany věřících. Bylo jasné, že gesto
nového prezidenta nebylo upřímné, spíše chtěl získat sympatie věřících. Komunisté se
také pokusili vykládat mši jako Beranovo uznání režimu a loajality. Ten však na obranu
prohlásil, že „církev nemůže nikomu bránit, chce-li si vyžádat pro své činy pomoc
Boží.“23

V druhé polovině roku 1948 se situace nadále vyostřovala. V KSČ sílil proud

funkcionářů, kteří proti církvi zastávali stále radikálnější postoj, a spolu s tím i nadále
rostl počet opatření přijatých v rámci vyvíjející se proticírkevní politiky. V českých
zemích nadále probíhalo omezování církevního tisku a spolků. Na Slovensku v té době

20
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21
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již byly školy pouze státní a komunisté z nich v další fázi eliminace vlivu církve

propouštěli učitele řeholníky.24 Do počátku roku 1949 byl zrušen veškerý církevní tisk

v Československu, kromě dvou týdeníků.25 Přes všechny snahy režimu se však ke
katolické církvi hlásila stále velmi významná část obyvatelstva. To dokazovaly
slavnostní mše a poutě organizované katolickou církví, které byly hojně navštěvované
věřícími.

V polovině srpna 1948 se konala biskupská konference v Nitře, jejímž

výsledkem bylo memorandum zaslané vládě, které se četlo i v kostelích. Biskupové zde
ostře vyjadřovali nesouhlas s režimem a jeho opatřením proti církvím. V reakci na toto
memorandum byla uzavřena Ústřední katolická kancelář a zakázán Spolek katolických

žen.26 Na podzim proběhla výměna několika dopisů mezi Beranem a předsedou vlády
Antonínem Zápotockým. Předmětem sporů mezi státem a církví byla stále otázka
Plojharovy suspenze, ale dále například i otázka finančního zabezpečení kněží.

Na další biskupské konferenci v prosinci se episkopát rozhodl pro obnovení
jednání s vládou, přestože se Beran již vyslovil proti. Arcibiskup nejprve přijmul

pověření vést jednací delegaci, jednání však oddaloval, v lednu proto byla na další
konferenci určena nová delegace v čele s arcibiskupem Matochou. Tato delegace
navštívila prezidenta Gottwalda a na schůzce se domluvili, že duchovni předloží své
požadavky písemně sepsané. Biskupové proto formulovali memorandum, které
obsahovalo deset nejdůležitějších požadavků. Mimo jiné zde apelovali na zastavení
útoků proti církvi, nebo na splnění dohody o církevním školství.27

17. února došlo k dalšímu pokusu vyjednávání zástupců církve a NF. Komunisté
však splnění požadavků církve a uzavření dohody podmiňovali čtyřmi podmínkami,
které byly pro katolickou církev nepřijatelné. Jednalo se o vyjádření podpory režimu,
zrušení Plojharovy suspenze, potrestaní duchovních odsouzených za protistátní činnost
a konečně o spolupráci se státními orgány.28 O přijetí těchto podmínek měla rozhodnou

biskupská konference ve Starém Smokovci v březnu 1949. Zde se poprvé objevily
výraznější rozdíly v názorech biskupů. Arcibiskup Beran již nevěřil v úspěch jednání, a
proto důrazně odmítal přijetí podmínek. Naopak biskup Trochta byl spíše pro
24
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kompromis a pro udržení jednání navrhoval podmínky přijmout.29 Nakonec biskupové
rozhodnout nemuseli, protože byla v průběhu konference odhalena odposlouchávací
zařízení. Jednání biskupů bylo přerušeno a Beran žádal ministra Noska o vysvětlení.
Ministerstvo instalaci odposlouchávacích zařízení popřelo a obvinilo z něj západní
novináře a Vatikán. Na následující biskupské konferenci v Olomouci biskupové
odsouhlasili definitivní ukončení vyjednávání s vládou. Stalo se tak v době, kdy uvnitř
komunistické strany zvítězil radikální proud proticírkevní politiky, která v nové podobě
již jednání s církví nepředpokládala.

3.2

Církevní komise a církevní šestka

První oficiální prohlášení o církevních a náboženských otázkách po únorovém
převratu schválila Národní fronta 18. března. Nový režim zde potvrdil svobodu
náboženství a vykonávání náboženských obřadů, současně s tím však byly zřízeny již
zmíněné církevní komise, které se měly náboženskou otázkou zabývat. Komise byly
zřízeny na okresní, krajské i ústřední úrovni a byly podřízené NF, která vybírala jejich
členy. Komunisté se snažili do církevních komisí získat co nejvíce kněží nakloněných

režimu, od kterých očekávali souhlas s režimem a s jednotnou kandidátkou do
budoucích voleb. Poměrně úspěšný byl zásah arcibiskupa Berana, který všechny kněží
před účastí v komisích důrazně varoval. Církevní komise byla zřízena i v Ústředním
výboru KSČ.
Komise měly za cíl dosáhnout dlouhodobých záměrů s církví, mezi které patřilo
oslabení vlivu Vatikánu a vytvoření národní církve nebo podpora rozporů mezi vyšší a
nižší katolickou hierarchií, i provádění každodenních opatření proti církvi. Církevní

oddělení NF v létě 1948 vypracovalo návrh plánu vypořádání se s církevní otázkou.
Tento plán se týkal překonání náboženství a likvidace církve pomocí ovládnuté národní
církve.30

Vláda a církevní oddělení NF odmítali jednat se zástupci Vatikánu a požadovali,

aby měli biskupové k jednání plnou moc. Církevní oddělení NF mělo rozsáhlou síť
informátorů a shromažďovalo informace o kněžích, kteří byli rozdělováni do kategorií
podle odhadované ochoty ke spolupráci. Na konci roku 1948 vzniklo i církevní oddělení

29
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v rámci II. hlavní správy SNB a II. odboru StB, jejichž hlavním cílem byla infiltrace do

církevních organizací a získávání tajných spolupracovníků.31 V Bezpečnosti převažoval
spíše radikální proticírkevní proud, který spolu s nárůstem významu Bezpečnosti
ovlivňoval mocenská rozhodnutí ve straně.
Jednání mezi církví a státem probíhala mezi biskupskou delegací a zástupci
komise pro církevní a náboženské otázky Ústředního akčního výboru NF, v jejímž čele
stál ministr Čepička. Krátce před obdržením biskupského memoranda o ukončení
jednání po událostech ve Starém Smokovci byla ÚV KSČ schválena nová ostřejší

proticírkevní politika. Měla být provedena další opatření s cílem úplného omezení vlivu
církve na společenský život – likvidace církevního majetku, zrušení všech zbylých škol
a spolků a omezení řeholnických řádů.32

V dubnu 1949 byla vytvořena nová církevní komise ÚV KSČ, jejíž členové byli

ministři vlády a vysocí komunističtí funkcionáři. Jejím předsedou byl opět Alexej
Čepička a dále byly členy Zdeněk Fierlinger, Vladimír Clementis, Jiří Hendrych,
Václav Kopecký a Viliam Široký. Podle původního počtu členů komise získala
označení tzv. církevní šestka. V této podobě komise však působila pouze krátce,
v květnu Čepičku na pozici předsedy komise vystřídal Zdeněk Fierlinger a novým
členem komise se stal ministr Zdeněk Nejedlý.

Na prvních schůzích církevní šestky bylo připravováno nové hnutí pokrokových

katolíků pojmenované Katolická akce. Tento název komunisté přejali od kroužků, které
již za nacistické okupace založila skupina katolíků okolo profesora Kolakoviče. Tyto
kroužky měly shromažďovat a organizovat mladé věřící do skupin, kde se pak společně

mohli scházet.33 Nové hnutí ovšem nemělo mít s původní Katolickou akcí nic
společného, měl to být pouze nový nástroj k ovládnutí katolické církve, řeč o něm bude
ještě v poslední kapitole práce.

30
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3.3

Vliv Vatikánu na průběh jednání

Jak již bylo řečeno, komunisté se úspěšně snažili vynechat z jednání mezi církví
a státem zástupce Vatikánu. To ovšem neznamenalo okamžitý konec snahy Vatikánu o

zásah do jednání. Prostřednictvím papežské nunciatury v Praze Vatikán mnohokrát
protestoval proti státním opatřením týkajících se katolické církve. Po provedení
pozemkové reformy, které se budu věnovat níže, Vatikán prohlásil Modus vivendi za
neplatný a požadoval náhradu za vyvlastněný majetek. To ovšem ztížilo květnové
jednání mezi zástupci církve a NF. Dalším problémem byly nóty zasílané vládě
papežským vyslanectvím, které mnohokrát nebyly úplně jednotné s požadavky biskupů.
Do ledna 1948 byl papežským internunciem v Československu monsignore

Francesco X. Ritter, po léčebném pobytu v zahraničí se však po únoru do
Československa nevrátil a jeho zástupcem se stal chargé d´affaires Gennaro Verolino,
který byl ve své krátké nepřítomnosti zastoupen Giuseppem Sensim. Monsignore
Verolino byl o rok později odvolán jako nežádoucí pro komunistický režim a
internunciaturu ještě krátce vedl Ottavio de Liva, který však oficiálně československou

vládou nebyl uznán jako chargé d´affaires a v březnu 1950 byl ze země vyhoštěn.34
Proti Livovi jako zástupci Vatikánu byla komunisty rozpoutána silná kampaň, neboť
Vatikánský vyslanec aktivně snažil o podnícení jednání mezi státem a Svatým Stolcem.

Liva také cestoval po zemi a jednal s biskupy a byl v častém kontaktu s arcibiskupem
Beranem. Během let 1948 a 1949 předložili diplomati Svatého stolce 33 protestních nót,
téměř všechny však zůstaly bez odpovědi.35

Změny nastaly také na československém vyslanectví u Svatého stolce.

Československý chargé d´affaires František Schwarzenberg po únorovém převratu

rezignoval a církevní rada Jaromír Machula byl suspendován poté, co odmítl přijet do
Prahy na žádost ministerstva zahraničí. Poslední vyslanec Artur Maixner se po návštěvě

Prahy do Vatikánu již nesměl vrátit.36 V březnu 1949 byl na velvyslanectví ve Vatikánu
vyslán Ilja Rath, který v polovině roku 1950 bez ohlášení Vatikán opustil, což
znamenalo definitivní přerušení diplomatických vztahů se Svatým stolcem.
34
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V červnu 1949 vydal papež Pius XII. exkomunikační dekret, kterým odsoudil
všechny organizátory a přívržence komunistické Katolické akce. O několik dnů později
v dalším exkomunikačním dekretu papež zakázal členům katolické církve členství

v komunistických stranách.37 Komunisté čtení obou dekretů zakázali a proti Vatikánu a
katolické církvi byla rozpoutána ještě silnější propaganda. Exkomunikační dekrety tak u
nás nemohli být v praxi použity, protože již jenom jejich zveřejnění bylo přísně
postihováno.

Udržování kontaktu s Vatikánem bylo pro episkopát čím dál obtížnější. V roce

1947 navštívil Vatikán slovenský biskup Lazík, který přivezl zprávy o podpoře
papežského stolce při udržování jednoty biskupského sboru celého Československa.

V následujícím roce podnikli cestu do Říma arcibiskup Beran a biskupové Trochta a
Čársky, kteří zde od papeže Pia XII. získali zvláštní pravomoci pro období útlaku církve
(tzv. mexické fakulty). Zpět do vlasti přinesli pokyny papeže pro další jednání biskupů,
které navrhovaly protáhnout jednání se zástupci státu pro získání času a oddálení
přímého střetnutí s režimem. 38
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3.4

Dílčí závěr

Církev po únoru 1948 představovala pro komunisty nepřítele číslo jedna.
Hlavním důvodem byl především její pro komunisty nepřijatelně veliký vliv na

společnost a významná podpora mezi obyvateli. Pozici církve po únorovém převratu
podle mého názoru zásadně ovlivnila skutečnost, že se církev snažila uchovat svou
neutralitu k politickým událostem a nevyužila tak možnosti ovlivnit květnové volby.

Biskupové se snažili promlouvat k věřícím pomocí pastýřských listů čtených
v kostelích, ty však byly často poměrně dlouhé a nesrozumitelné. Později i tuto možnost
biskupové ztratili.
První jednání přineslo drobné ústupky ze strany komunistů, kteří nejprve

povolili zápis do církevních škol a předběžně souhlasili s dalším řešením otázky školství
a církevního majetku, jejich politika proti církvi však byla stále tvrdší. Po každém

přerušení jednání se podmínky pro jeho obnovení zhoršovaly, až v roce 1949 nebylo
jednání přijatelné ani pro jednu stranu. Přesto se obě strany poměrně dlouho snažily
oddálit otevřený konflikt, a tak po celou dobu jednání trvala alespoň malá naděje
na uzavření společné dohody.

Církevní politika v průběhu let po únorovém převratu nabývala ve své razanci,

až získala v roce 1949 jasnou podobu, ve které byla uplatňována v padesátých letech.
Odpověď na otázku, do jaké míry byla církev do doby ukončení jednání ochromena, lze
získat pohledem na postupné ztráty, se kterými se musela církev mířit. Do roku 1949
byl zlikvidován veškerý církevní tisk a knihy vydávané křesťanskými nakladatelstvími
podléhaly cenzuře. V nadcházejícím školním roce již pak byly zrušeny i veškeré
církevní školy. Komunistům se tak podařilo téměř zlikvidovat vliv církve na veřejný
prostor, neboť díky zákazu shromažďování se náboženský život obyvatel mohl dále
konat pouze v kostelích.39 Církev tedy ve své činnosti značně ochromena byla, to ovšem
neplatilo o poddání se tlaku komunistů a jejich snaze vytvoření podřízené národní
církve. Za nástroj nátlaku na podřízení církve komunisté považovali církevní komise,
tuto hrozbu se však podařilo arcibiskupovi Beranovi značně eliminovat. Ani vlastenečtí
kněží církev nerozdělili, jak komunisté předpokládali, neboť jich byl poměrně malý
počet. Biskupové v čele církve tak zůstali jednotní, v čemž spočívala jejich největší síla.
39

Stanislav Balík, Jiří Hanuš, Katolická církev v Československu 1945-1989, 22.
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4. Zákony ovlivňující činnost církve
Ačkoli se v Ústavě 9. května mluvilo o svobodě vyznání a provádění
náboženských úkonů, velmi rychle po únoru 1948 komunisté začali vydávat zákony,
které cílily mimo jiné i na omezení a poškození katolické církve. V této kapitole se
zaměřím na několik nejvýznamnějších zákonů, které významně postihly církev, neboť
značně omezily její působení. Mezi ně patří pozemková reforma, školský zákon, zákony
na ochranu republiky a církevní zákony.
Některé tyto zákony měly svůj původ již v období předcházejícím únorový
převrat. Prvními zákony započínajícími proces znárodňování, který postihl i církev,
byly dekrety prezidenta Beneše z druhé poloviny roku 1945 namíření proti zrádcům a
kolaborantům, které umožnily znárodnění významné části národního hospodářství.40
Komunisté také využívali a zneužívali některých starších zákonů týkajících se církve.

Tím byl například zákon o vnějších poměrech Církve katolické z roku 1874 nebo zákon
z roku 1919 umožňující potrestat církevní zásahy do státního nebo politického života.41

V Ústavě 9. května si komunisté připravili skrytou záminku pro pozdější

perzekuci mnoha duchovních. Jednalo se větu zakazující zneužívání náboženských

úkonů k nenáboženským účelům. Také v oblasti školství si režim připravil cestu k jeho
ovládnutí, neboť bylo stanoveno, že veškerá výuka musí být v souladu s vědeckým

bádáním a ve shodě s lidově demokratickým zřízením, které nad ním bude mít dozor.42
Současně s tím byl v této ústavě poprvé v historii Československa uzákoněn ateismus
jako forma náboženského vyznání.

40

Katarína Kukánová, „Znárodnění v Československu v letech 1945 - 1948“, in Konfiskace,
pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století, eds. Jan Kuklík a spol.
(Praha: Auditorium, 2011), 69.
41
Rajmund J. Tretera, Stát a církve v České republice, 43.
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Václav Vaško, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce
II, 21.
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4.1

Pozemková reforma

Pozemkovou reformou se zabývalo ministerstvo zemědělství, v jeho čele stál od

konce druhé světové války Július Ďuriš. Provedení pozemkové reformy proběhlo ve

třech etapách. První fází bylo již zmíněné zabavení a přerozdělení půdy v rámci
prezidentských dekretů týkajících se konfiskace majetků Němců, Maďarů, kolaborantů
a zrádců v roce 1945. Druhá etapa nastala spolu s jednáním o revizi pozemkové reformy
z roku 1919, která byla součástí vládního programu po květnových volbách roku 1946.

Zákon o revizi první pozemkové reformy byl schválen v červenci 1947, proveden byl

však až po únorovém převratu.43 V poslední etapě byl 21. března 1948 přijat spolu
s dalšími zemědělskými zákony zákon č. 46/1948 o nové pozemkové reformě (trvalé

úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), který byl proveden spolu s revizí první
pozemkové reformy.
Provedením nové pozemkové reformy byl stanoven limit výměru vlastněné půdy

na 50 hektarů a veškerá půda nad tento rozsah byla vyvlastněna. Ústava 9. května
stanovila, že soukromé vlastnictví lze omezit pouze zákonem a za náhradu.
Znárodňování v roce 1948 však již probíhalo téměř bez vyplácení náhrad, neboť byl
významně rozšířen okruh lidí, kteří na náhradu neměli nárok. Katolická církev byla
postižena všemi etapami provedení pozemkové reformy. Již první fáze postihla některé
řeholníky katolické církve a následně provedení revize první pozemkové reformy a

nové pozemkové reformy znemožnilo církvi spravovat větší množství půdy než 50
hektarů.

4.2

Školský zákon

Pro komunistický režim bylo velmi důležité omezit církevní vliv na školství,
neboť tím chtěli podlomit její základnu ve společnosti založenou na vzdělávací činnosti.

Na Slovensku byly veškeré školy zestátněny prezidentským dekretem již v polovině
května 1945 bez ohledu na silné protesty církevní hierarchie. V souvislosti s tímto
zákonem navrhovali komunisté v čele s ministerstvem školství Zdeňkem Nejedlým
43

Karel Kaplan, Milena Janišová eds., Katolická církev a pozemková reforma 1945-1948:
dokumentace (Brno: Doplněk, 1995), 8.
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zestátnění škol dekretem prezidenta i v českých zemích, s touto snahou ovšem
neuspěli.44

Po květnových parlamentních volbách v roce 1946 vypracoval nový ministr

školství Jaroslav Stránský návrh školského zákona odpovídajícího vládnímu programu.
Zákon č. 95/1948 o základní úpravě jednotného školství, tzv. školský zákon, byl však
Národním shromážděním přijat až 21. dubna 1948 podle původního Nejedlého

radikálnějšího návrhu. Tímto zákonem přišla katolická církev o vliv na školství i

v českých zemích a řeholní učitelé byli ze škol propuštěni. Výuka náboženstvím novým
zákonem zakázána nebyla, na všech školách byla však výrazně omezena.

Komunistům byly ovšem trnem v oku i samotné církevní školy pro bohoslovce.
Dekretem č. 112 tak bylo v červenci 1950 zrušeno 13 diecézních bohosloveckých
seminářů a byly zřízeny dvě bohoslovecké fakulty v Litoměřicích a Bratislavě. Stát však
na těchto fakultách sám vybíral profesory, čímž došlo ke ztrátě důvěry bohoslovců

k těmto školám.45 Další výuka budoucích kněží se proto přesunula do utajení před
režimem.

4.3

Zákony na ochranu republiky

Dalším silným nástrojem masové perzekuce obyvatelstva a ovládnutí společnosti

se stal zákon č. 231/1948 na ochranu lidově demokratické republiky. Tento zákon
nahradil starší zákon na ochranu republiky z roku 1923 a nově definoval zločiny tzv.
protistátní trestné činnosti. Zákon formuloval provinění jako například velezradu,
hanobení republiky a vyzvědačství a stanovoval jejich tresty. Sestával ze 72 paragrafů,

z nichž se několik týkalo i náboženství – hovořily například o popuzování k náboženské
zášti a trestným činům, podpoře nacismu a zneužití úřadu duchovního.46

Jako tresty za protistátní zločiny byly stanoveny vysoké tresty odnětí svobody,
doživotí, nebo dokonce i možný trest smrti. Vysoké tresty odnětí svobody spolu

s konfiskací majetku skutečně brzy zasáhly i několik kněží, například Oldřicha

44

Karel Kaplan, Milena Janišová eds., Katolická církev a pozemková reforma 1945-1948:
dokumentace, 7.
45
Anton Hlinka, Sila slabých a slabosť silných: Cirkev na Slovensku v rokoch 1945-89, 46.
46
Václav Vaško, Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce
II, 50.
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Koutného nebo Stanislava Schneeweisse.47 Zákon na ochranu lidově demokratické
republiky byl v roce 1950 nahrazen novým trestním zákonem, který z něj však
vycházel. Na číslo zákona odkazoval pozdější název známé organizace bývalých
politických vězňů K 231 vzniklé v roce 1968.

Na zákon na ochranu lidově demokratické republiky navazoval zákon č.
248/1948 o nucených pracích přijatý v listopadu stejného roku. Tento zákon
ustanovoval převýchovné tábory pro osoby označené za rozvratníky a nepřátele
socialismu označované jako tábory nucených pracích (TNP).48

4.4

Církevní zákony

Snaha rozdělit katolickou církev a podřídit si ji vyvrcholila tzv. církevními
zákony, kterými se komunistům podařilo definitivně zlikvidovat autonomii katolické
církve. Jednalo se o sérii norem, která se skládala ze dvou hlavních zákonů, zákona č.
217/1949 o zřízení Státního úřadu pro věci církevní a zákona č. 218/1949 o

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, doplněných o
několik dalších vládních nařízení.
Návrhy zákona o hospodářském zabezpečení církve byly projednávány již od
počátku jednání s biskupským sborem v předcházejícím roce a návrhy vytvoření
Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) vznikly během přípravy státní Katolické akce, o

které bude řeč v následující kapitole.49 Podoba nových zákonů získala jasnější obrysy
po jednání o nové proticírkevní politice na jaře 1949 v Karlových Varech. Texty obou
zákonů byly přijaty Národním shromážděním 4. října 1949 podle původního návrhu
ministra spravedlnosti Alexeje Čepičky po pečlivě připraveném a naplánovaném
tříhodinovém jednání.50
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Jiří Šouša, „Vliv změn právního řádu po roce 1948 na změnu vlastnických poměrů společností
s ručením omezeným“, in Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých
dějinách 20. století, eds. Jan Kuklík a spol. (Praha: Auditorium, 2011), 102.
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Helena Havlíčková, Dědictví: kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 19481989, 152.
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Karel Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, 95.
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Vladimír Kindl, „Národní shromáždění a osnovy tzv. církevních zákonů v říjnu roku 1949“,in
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Zákonem č. 217 byl dán základ státní kontroly církve. Na chod církve nadále
měly dohlížet národní výbory na krajské i okresní úrovni a v čele nového orgánu SÚC
stál ministr Čepička. Spolu s tím byli ustanoveni tzv. církevní tajemníci, kteří nahradili
vládní zmocněnce již předtím dosazené do konzistoří. Na Slovensku byl zřízen
Slovenský úrad pre veci cirkevné (SlÚC), podřízený českému ústředí, v jehož čele stál
předseda slovenského Zboru povereníkov Gustav Husák.51 Druhý vydaný zákon, zákon
č. 218, stanovoval tzv. služné duchovních. Vypláceno však mohlo být pouze těm

kněžím, kteří dostali k provádění své funkce souhlas státu a složili slib věrnosti.52
Současně s tím přešla na stát správa veškerého církevního majetku, včetně kostelů a
dalších budov. Spolu s přijetím církevních zákonů se pokusil prezident Gottwald naoko
udělat krok směrem k církvi, neboť vyhlásil amnestii týkajících se duchovních a kněží,
které se režim chystal propagandisticky využít. Na konci roku 1949 byla udělena milost
pro 701 vězněných, z nichž bylo 326 kněží a 375 laiků.53

Ještě před přijetím obou zákonů se v polovině srpna konala biskupská

konference, kde biskupové jednoznačně odmítli chystaný zákon o hospodářském

zabezpečení církve a hrozili, že kněží nové platy nepřijmou. Oba zákony však byly
schváleny, a tak byli biskupové pro udržení jednoty duchovního sboru na další
konferenci 21. října nuceni změnit své stanovisko. Výsledkem konference byla Petice
vládě, kde biskupové protestovali proti porušení práv a svobod občanům přijetím
církevních zákonů, a také dokument nazvaný Instrukce episkopátu pro kněžstvo, ve
kterém byl schválen dodatek ke slibům, jejichž složení bylo podmínkou pro získávání

státního souhlasu s vykonáváním církevních úřadů.54 Slib věrnosti podle Modu vivendi
měli skládat arcibiskupové a diecézní biskupové, nyní ho ale režim požadoval po všech
kněžích. Skládání slibů začalo 10. ledna 1950 a celkově k němu v Československu bylo
vyzváno 5028 duchovních. V Čechách stejně jako na Slovensku slib odmítl složit stejný
počet šestnácti kněží.55 S biskupy již režim do budoucna nepočítal, ke splnění slibu ani
nebyli pozváni.
51
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4.5

Dílčí závěr

Přijetí zákonů omezujících církev se pro komunisty ukázalo jako zatím
nejúčinnější prostředek likvidující dosud silnou pozici církve. Biskupský sbor byl totiž

proti jejich přijetí naprosto bezbranný – přijetí zákonů biskupové nemohli nijak ovlivnit.
Jejich zbraní však byla jednota církve, kterou se snažili za každou cenu ubránit, neboť
právě síly plynoucí z jednoty církve se komunisté obávali.
Dopad nových zákonů měl ovšem na církev katastrofální důsledky. Pozemková
reforma zlikvidovala hospodářskou základnu církve a její ekonomické zabezpečení a
nezávislost. Školský zákon následně sebral církvi důležitou pozici ve společnosti
zrušením její účasti ve školství. Zákony na ochranu republiky umožnily komunistům
legalizovat pronásledování duchovních a věřících a definitivním zlomem ve vztahu státu
a církve se staly církevní zákony.

Pomocí nových zákonů, podle mého názoru, tedy došlo k ochromení činnosti

církve, zejména právě díky církevním zákonům, které církev zbavily samostatnosti –
podřídily ji státu. Tento stav následně trval až do roku 1990. Biskupové se však nadále
snažili odporovat režimu a protestovat proti jeho zákrokům. Velmi důležité pro ně bylo
zachování jednoty církve, kterou se snažili za každou cenu udržet. V otázce postoje
k novým platům a dodatkům ke slibu věrnosti státu se poprvé objevily významnější
rozepře mezi samotnými biskupy, jednotu však nadále udrželi.
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5. Formy represe proti církvi
V poslední kapitole své práce se budu zabývat různými formami komunistické
represe proti katolické církvi. Komunisté ve snaze eliminovat vliv katolické církve
využívali mnoha nástrojů a druhů represe, já se budu věnovat snaze poškodit katolickou
církev procesy s jejími představiteli, likvidací klášterů a řeholí a také státnímu pokusu o
vytvoření křesťanského hnutí nazvaného Katolická akce. Represivní procesy, které budu
v této kapitole sledovat, není možné přesně chronologicky seřadit, protože se často
prolínaly a jejich cíl byl dlouhodobý.
Všechny tyto snahy souvisely s novou proticírkevní politikou uplatňovanou od

roku 1949. Tato politika se postupně rodila po únorovém převratu, až dosáhla své

konečné podoby, ve které byla uplatňována i dále v padesátých letech. Hlavní rysy této
politiky, která již znamenala otevřený proticírkevní boj a jasný postoj komunistického
režimu, byly formulovány v tzv. karlovarském programu vypracovaném v březnu 1949.
Tento program vytvořený komunistickými církevními odborníky plánoval vytvoření
organizace duchovních oddaných státu, která by pomáhala rozbít církev zevnitř a
směřovala by k vytvoření národní církve. Tyto pokrokové kněží měla shromažďovat
právě plánovaná Katolická akce. Dále byl boj s církví rozdělen do několika etap –
právními změnami mělo být duchovenstvo přivedeno do závislosti na státní moci (viz.
církevní zákony v předchozí kapitole), církevní hierarchie měla být rozložena mezi nižší

a vyšší, jejíž zástupci měli být postupně izolováni.56 Následně měly být církevní
hodnostáři nahrazeni loajálními osobami.

5.1

Procesy s církevními činiteli

První obětí nového charakteru soudní moci komunistického režimu po únoru
1948 se stal dominikánský převor ze Znojma Jakub Zemek. Byl zatčen v červnu 1948 a
odsouzen za špionáž a nelegální držení zbraní na 18 let vězení. Skutečným důvodem
jeho zatčení byla jeho pomoc skupině lidí s útěkem přes hranice, který však v té době
56
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ještě nebyl nezákonný.57 Neoprávněné opuštění republiky se stalo trestným činem až
vydáním zákona na ochranu lidově demokratické republiky, který komunistům výrazně
napomohl v zatčení a mnoha duchovních.

Katoličtí duchovní byli souzeni mimo jiné i v souvislosti se rozpuštěním
katolické tělovýchovné organizace Orel, protože byly v roce 1948 všechny
tělovýchovné organizace spojeny pod Sokol. V červnu 1949 bylo po krutých výsleších
odsouzeno 18 představitelů Orla v prvním orelském procesu za podvratnou činnost a
velezradu.58 Nejvyšší soud v Praze jejich tresty o rok později ještě zvýšil. Na tento první

orelský proces navázaly procesy s několika dalšími skupinami bývalých Orlů –
dohromady se konalo 11 procesů, v nichž bylo odsouzeno 74 lidí, včetně několika
duchovních.59

V červnu 1949 přišli na řadu také pro režim nepříjemní a nepoddajní biskupové.

Po komunisty uspořádaných provokacích během slavnostní mše při příležitosti svátku
Božího těla 19. června v katedrále sv. Víta byl internován pražský primas Beran, pro

něhož začala cesta šestnáctileté internace, která skončila až odchodem do Říma v roce
1965 bez možnosti návratu.60 Nedlouho poté byli internováni i ostatní biskupové a na

jejich místa byli komunisty dosazeni kapitulní vikáři z řad loajálních kněží. V průběhu
roku 1950 bylo dále internováno mnoho kněží, kteří byli označeni za reakční, z řadou
z nichž byly vedeny soudní procesy.61

V březnu roku 1950 se jako předehra k akci proti řeholím konal první velký

zinscenovaný církevní proces s představiteli řeholnických řádů. Jednalo se o proces

s deseti obžalovanými v čele s Vítem Tajovským a Augustinem Machalkou62, který
navázal na štvavou kampaň proti církvi rozpoutanou po tzv. číhošťském zázraku. 9 z 10
obviněných bylo odsouzeno k vysokým trestům odnětí svobody za přípravu povstání,
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špionáž a držení zbraní.63 Tento proces komunisté považovali za záminku k likvidaci
klášterů a řeholnických řádů.
Komunistům se podařilo internací izolovat biskupský sbor od nižší hierarchie,

nijak tím však nepoškodili jejich autoritu a popularitu. Proto mělo být uspořádáno
několik procesů, kterými by komunistický režim biskupy očernil, pro nedostatek důkazů

k obvinění byly nakonec uspořádány pouze dva hlavní procesy – český a slovenský.

Český proces, konaný na přelomu listopadu a prosince 1950, byl nazván procesem

s pomocníky biskupů64 a pomocí zfalšovaných přiznání v něm byli odsouzeni
olomoucký světící biskup Stanislav Zela, opat Anastáz Opasek a další k dlouhým
trestům vězení.65

Proces se slovenskými biskupy Vojtaššákem, Buzalkou a Gojdičem66, se konal

v lednu 1951. Vojtaššák byl odsouzen ke 24 letům vězení a druzí dva jmenovaní
dokonce k doživotí. Dalších procesy s několika biskupy a stovkami kněžích následovalo
v průběhu padesátých let.

5.2

Opatření proti klášterům a řeholím

Příslušníci řeholních řádů a kongregací byli komunistickým režimem
považováni za nebezpečné, protože byli kvůli izolaci odolnější jejich nátlaku, v rámci
církve měli značnou autonomii a udržovali kontakty se svými centry v zahraničí.67
Návrh církevní šestky na soustředění řeholníků na určených místech schválil ÚV KSČ
22. srpna 1949 a církevní oddělení od té doby začalo shromažďovat informace o
klášterech.
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Již v období od února 1948 do roku 1950 bylo v různých procesech odsouzeno

více než 50 řeholníků.68 První zásahy proti klášterům se uskutečnily na Slovensku
v lednu 1949 ve františkánském klášteře v Kremnici a dominikánském klášteře

v Trenčíně a o měsíc později v klášteře v Rožumberoku, kde byly po zásahu zabaveny
klášterní budovy.69 Dále si komunisté snažili připravit půdu pro zásah proti klášterům
uspořádáním zmíněného procesu s představiteli řeholnických řádů, který proběhl na jaře
roku 1950.

Útok proti řeholím byl naplánován jako dvoufázová „akce K“. První zásah

provedly v noci ze 13. na 14. dubna 1950 jednotky SNB, StB a Lidových milic proti

členům sedmi největších řádů. Následoval druhý zásah proti zbývajícím osmnácti
mužským řeholím (kromě řádu milosrdných bratří, který jako jediný zůstal zásahu
ušetřen) uskutečněn v 27. dubna. 2201 řeholníků z 230 klášterů bylo během „akce K“
převezeno do centralizačních táborů a dalších 175 bylo umístěno do internačních
táborů.70

Centralizační tábory, například v Hejnicích, Broumově nebo Králíkách u
Žamberka, byly určené k převýchově kněží, kteří byli zároveň využíváni jako pracovní

síla. Řeholníci označení za nejreakčnější a představitelé jednotlivých řádů byli pak
posíláni do internačního tábora v Želivě na Slovensku. Z celkového počtu 2201

řeholníků jich bylo 355 odsouzeno dohromady k 2100 letům vězení.71 Dalších 350
řeholníků bylo podle záznamů povoláno do Pomocných technických praporů (PTP).72

V roce 1950 komunisti začali plánovat také zásah proti ženským řeholím. Plán

na reorganizaci ženských klášterů byl ÚV KSČ přijat na konci srpna, soustřeďování

řeholnic však v té době již nějaký čas probíhalo.73 V Československu se nacházelo 720

ženských klášterů, ve kterých přebývalo téměř 10700 řeholnic.74 Na konci srpna došlo
k akci proti ženským klášterům plánované jako „akci R“, která ovšem nedosáhla
68
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takového rozsahu jako předchozí „akce K“ kvůli nenahraditelnosti sester v oblasti
sociálních prací a zdravotnictví. Byl proto vypracován plán na jejich postupné nahrazení
a část z nich včetně představených byla internována, aby došlo k rozbití komunit. Do
řádů bylo zakázáno přijímat nové členky a téměř sto řeholnic bylo souzeno. „Akce K“

proběhla přibližně ve stejné době jako přistoupil komunistický režim k likvidaci
řeckokatolické církve během „akce P“.

5.3

Katolická akce

V rámci nové proticírkevní politiky v roce 1949 výrazně přitvrdila perzekuce
katolické církve. Bohoslovcům bylo zakázáno studovat v Římě, na bohoslovecké
fakulty byly dosazeny inspekční komise, budoucí kněží museli procházet politickým
školení. V následujícím roce bylo církvi odebráno vedení matrik a byl zaveden povinný
civilní sňatek. Všechna tato opatření tvrdě dopadla na církev, komunisté se však nejvíce
zaměřili na plánování hnutí pokrokových katolíků, které mělo podle jejich představ stát

v čele obměny církve v loajální národní církv, která by s režimem podepsala smlouvu.
Pro hnutí byl zvolen název Katolická akce (KA), který komunisté převzali od
původních katolických kroužků doufajíc, že jim pomůže získat přízeň věřících.
Plánováním a přípravami KA se zabývala na jaře 1949 církevní šestka.

Komunisté se snažili hledat spolupracující kněze, na seznamu jich měli ovšem pouze 15
a skutečně použitelných pro jejich záměry z nich bylo pouze pět. Mezi ně patřili

suspendovaní kněží Plojhar, Horák a Lukačevič a spolu s nimi Mára a Černocký.75 StB
mezitím intenzivně shromažďovala informace o kněžích, zda by byli ochotni KA
podpořit, podle čehož byli rozdělováni do čtyř kategorií – spolehliví, se spíše kladným

postojem, apolitičtí a reakční kněží.76 Biskupové se o plánování KA dozvěděli a během
konference v Olomouci na počátku června varovali před účasti v ní.

Katolická akce byla oficiálně ustanovena 10. června 1949 na ustanovující schůzi

v Obecním domě. Následovalo sbírání podpisů k Prohlášení KA, které často pod
nátlakem a manipulacemi podepsalo dohromady 1500 duchovních a několik tisíc

74

Anton Hlinka, Sila slabých a slabosť silných: Cirkev na Slovensku v rokoch 1945-89, 44.
Karel Kaplan, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, 77.
76
Jozef Haľko, Rozbiť Cirkev: rozkolnícka Katolícka akcia: Pokus o vytvorenie "národnej cirkvi" v
Česko-Slovensku 1949 (Bratislava: Lúč, 2004), 87.
75

32

věřících.77 Biskupové okamžitě označili KA za rozkolné hnutí s protikřesťanskými cíli a
sepsali oběžník pro kněží a pastýřský list pro věřící. Tento pastýřský list vešel do

historie známý jako „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“.
Komunisté zakázali jeho čtení, přesto byl ovšem přečten během bohoslužeb asi třetinou

kněží.78 Spolu s jeho zákazem vypukly na Slovensku, kde měla KA ještě menší podporu
než v Čechách, nepokoje, kterých se zúčastnilo dohromady přes 20 tisíc lidí z několika
desítek vesnic. Trestní oznámení bylo podáno na více než 1100 osob, jejichž tresty
dosáhly v součtu téměř 550 let.79

Katolická akce byla financována NF a ovládnutou Charitou a vydávala dva
týdeníky, které převzaly názvy původních Katolických novin v českých zemích a
Katolíckych novin na Slovensku. KA byla připravována pražským ústředním a až

v říjnu se na Slovensku dostala pod správu slovenských orgánů. Komunistům však
selhaly plány na získání podpory KA, protože po vydání pastýřského listu biskupů lidé
podpisy začali odvolávat. Po jasném neúspěchu KA komunisté nahradili myšlenku hnutí
pokrokových katolíků plánováním mírového hnutí oddaných kněží. Ani toto hnutí
ovšem nepřineslo očekávaný úspěch, neboť většina kněží byla stále oddaná biskupům.
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5.4

Dílčí závěr

Přelom čtyřicátých a padesátých let odstartoval velký nárůst procesů

s církevními představiteli, které cílily na očernění církve v očích obyvatel. Později,
v roce 1951, tyto procesy vyvrcholily dokonce odsouzením tří moravských kněží
k trestu smrti. Velký počet kněží a řeholníků byl internován nebo vězněn. Režimu se

také podařilo definitivně izolovat biskupský sbor od ostatní církevní hierarchie.

Všechny tyto události vedly k ústupu církve do ilegality a utajení před režimem. V roce
1949 proto Svatý stolec bez ohlášení režimu jmenoval tři nové světící biskupy, aby
mohli alespoň tajně světit nové kněží, kteří by udržovali chod církve.
Útok na církev v podobě likvidace řádů a ustanovení Katolické akce neochromil
církev tolik, jako vydání nových zákonů. Naopak pomohl udržet církev sjednocenou
proti snahám režimu, neboť obyvatelé dokonce v některých případech chránili kněží
před útoky komunistů. Tlaku na vytvoření národní církve odloučené od Vatikánu
prostřednictvím ustanovení hnutí Katolické akce církev odolala.
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6. Závěr
Na konci druhé světové války vypadala budoucnost obnoveného Československa

nadějně. Protože byla republika obnovena v demokratickém duchu, i katolická církev

brzy pocítila, že demokracie je spolu s nárůstem moci Komunistické strany
Československa čím dál více omezována. Již před přelomovým rokem 1948, kdy
Československo upadlo na následujících čtyřicet let do období nesvobody, církev
pocítila první ústrky a omezení ze strany komunistů. Po roce 1948 se pak církev stala
pro nový režim hlavním nepřítelem.

Ve své práci jsem se věnovala kromě pohledu na necelé tři první poválečné roky
hlavně časovému období poválečného Československa mezi lety 1948 a 1950, které

vidím z hlediska vývoje postavení církve jako důležité mezníky. V roce 1948 započal ze
strany komunistického režimu zprvu zastíraný boj proti katolické církvi, který
vyvrcholil na přelomu čtyřicátých a padesátých let změnou v politiku již otevřeného a
nezakrývaného boje. Tuto změnu doprovázelo postupné zesilování represí namířených
proti církvi spojených s opatřeními a zásahy, které měly církev zbavit jejího vlivu na
společnost.

V prvních poválečných letech se v Československu ke katolické církvi, přestože

byla po válce oslabená, hlásilo přibližně 80 % obyvatelstva. V roce 1950 hlásilo

příslušnost ke katolické církvi stále 9 milionů obyvatel, což odpovídalo 76,5 %
obyvatelstva.80 I přes snahy komunistů o diskreditaci všech církví a zejména katolické

uvedlo pouze necelých 500 tisíc obyvatel, že jsou bez vyznání. 81 Tato čísla vypovídají o
tom, že během prvních let komunistického režimu katolická církev ztratila pouze
poměrně malý věřících, kteří se k ní hlásili, otevřený boj se státní mocí však výrazně
oslabil její postavení.
Na výzkumnou otázku se nyní pokusím odpovědět podle jejích dvou částí. Co se
týče ochromení činnosti církve, ve své práci jsem dospěla k závěru, že ačkoli církev již

v období před únorem 1948 čelila četným útokům ze strany komunistů, ve své činnosti

ve zlomovém roce 1948 ochromena ještě příliš nebyla. Již v tomto období ale došlo k
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omezování církve zejména v oblasti vlastnictví a vlivu ve školství. Dospěla jsem
k názoru, že po Únoru činnost a fungování církve nejvíce zasáhlo vydání nových

komunistických zákonů, a to hlavně zákonů označovaných jako církevní, které církev
definitivně podřídily státu. Církevní představitelé nedokázali jednáním jejich přijetí
zabránit a roce 1950 církev zasáhla ještě další řada tvrdých represí, z nichž církev silně
postihl zásah proti klášterům a řeholím. Naopak ustanovení komunistické Katolické
akce činnost církve téměř nepoškodilo, jak komunisté předpokládali, spíše pomohla
sjednocení církve proti společnému nepříteli.
Druhý sledovaný aspekt se týkal poddání se církve tlaku komunistické moci,

který vedl k jejímu podřízení. Tato snaha se výrazněji objevila až po únoru 1948

v průběhu jednání mezi zástupci církve a státu, které však bylo ukončeno mimo jiné

z důvodu, že církevní zástupci odmítali přijmout podmínky státu. Stejně jako u otázky
ochromení činnosti církve, i zde vidím jako zásadní vydání církevních zákonů. Církev

neměla před přijatými zákony žádnou možnost obrany, tak se jim musela podřídit. Proti
rušení klášterů, ačkoli nebylo podloženo žádnými novými zákony, církev také již

neměla prostředky zasáhnout. Jejich členy a jejich vliv na další církevní život však stát
nedokázal úplně eliminovat. V případě posledních sledovaných represí však lze stále
pozorovat odpor církve, v případě církevních procesů i v případě Katolické akce.

Přestože jsem došla k závěru, že církev ve své činnosti výrazně ochromena byla
a dostala se do situace, kdy se komunistickému tlaku musela poddat, jako velmi důležitý
považuji fakt, že ani v jednom případě se tak nestalo úplně. Oficiální církevní struktury
byly sice podřízeny státu, ale morálně se církev tlaku nepoddala a stala se tak symbolem

odporu proti komunistické moci. Komunisté si sice podřídili církevní struktury a
podařilo se jim odstranit vyšší církevní hierarchii, na veškerý klérus však nedosáhli a
církev si tak v následujících desetiletích dokázala zachovat určitý prostor pro existenci.
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Summary
In my Bachelor thesis I have dealt with the change of the position of the Roman
Catholic Church in the Czechoslovak society between the years 1948 and 1950 as the
result of the communistic persecution and with the extent of the impact of the

persecution on the activities of the Catholic Church. I concluded that the Church was

numbed mainly due to the newly accepted communist laws, which restricted its range of
activity. Moreover, these laws caused the submission of the Church to the state power.

Even though the Church was restricted in its activity and forced to submit, I think it is
very important to realize that the submission of the Church was not absolute. The
official Church structures became subordinated to the state power, however not morally

and that was the reason, why the Church became the symbol of the anti-communist
resistance.
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