
O projektu Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády

Cílem projektu je vydání knihy Cesta k oběti (životní příběh kněze Aloise Václava 
Čikla). Duchovní Čikl byl jednou ze čtyř osob popravenou po veřejném nacistickém 
monstrprocesu 4. září 1942. Byli jimi biskup Gorazd, otec Čikl, otec Petřek a J. 
Sonnevend. Všichni pocházeli z Moravy, i když působili v Praze. A. V. Čikl, který 
pocházel z Litovelska, působil v Přerově jako duchovní a nakonec v Praze jako 
představený pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Zatímco o 
biskupovi Gorazdovi vyšlo několik knih, o otci Petřkovi vydal ve spolupráci s 
Valašským muzeem v přírodě knihu V. Šustek, o A. V. Čiklovi zatím žádná publikace 
nevyšla. Připravovaná kniha je studií, která mohla vzniknout v průběhu více než 
deseti let díky souhře možností vedoucích k objevení dosud neznámých dokumentů. 
Nejprve se mi podařilo získat základní informace a několik dokumentů v archivu 
Pravoslavné církevní obce v Přerově, poté jsem se seznámil s dcerou popraveného 
duchovního Olgou, která mi některé informace doplnila a poskytla mi jeho první čtyři 
deníky. Dále jsem jako ředitel Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve měl 
možnost najít další dokumenty v eparchiálním archivu a zpracovat Čiklův život v 
Přerově do jeho odchodu do Prahy v roce 1938. Nakonec jsem začal spolupracovat s 
archivářem Archivu hlavního města Prahy V. Šustkem a získal jsem dokumenty z 
období protektorátu z jeho připravované edice dokumentů z období atentátu na 
zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Také jsem tak měl možnost blíže se 
seznámit s touto částí naší historie. Právě badatelé kolem V. Šustka jsou 
přesvědčeni o odbojové činnosti pravoslavných duchovních za protektorátu (ukrývání 
hledaných osob, křty rasově pronásledovaných osob židovského vyznání a nakonec 
ukrývání příslušníků výsadkových skupin z Anglie v pravoslavném chrámu v Praze). 
Za ukrývání osob, které uskutečnily atentát na zastupujícího říšského protektora R. 
Heydricha, byli pravoslavní duchovní popraveni a jejich příbuzní skončili v 
koncentračních táborech. Nakonec se mi podařilo najít druhou Čiklovu dceru Tatianu 
a získat naprosto neznáme fotografie ze života Čiklových.

Kniha mapuje všechny důležité části života A. V. Čikla v rozsahu, v němž by později 
nemohla vyjít, protože některé důležité prameny jsou časově omezené a mohou 
zaniknout. Díky některým náhodám a možnostem je tak pohromadě velké množství 
dokumentů, které nikde nebylo publikováno. Kniha ukazuje na vazbu této osobnosti k 
olomouckému regionu a ukazuje některé skutečnosti z jeho prvorepublikové historie. 
Jde o další osobu z našeho kraje, která sehrála důležitou roli v odporu českého 
obyvatelstva proti nacistickému režimu. Přináší však i dosud neznámé osudy dalších 
osob (manželů Šimkových z Přerova), které byly též popraveny za odbojovou činnost 
v období heydrichiády. Tento historický materiál je použitelný pro školy, muzea, 
archivy a zájemce o historii.


