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Mons. Václav Kulhánek odešel na věčnost

Jiří Rajmund Tretera

6. února 2021 odešel na věčnost Mons. Václav Kulhánek, emeritní kancléř Biskup-
ství českobudějovického, dlouholetý soudce Interdiecézního soudu a poté Metro-
politního soudu v Praze. Zemřel zaopatřen svatými svátostmi v Domě sv. Františka 
ve Veselí nad Lužnicí.

Narodil se 14. února 1930 v Drahově na Táborsku. Pro kněžskou službu se 
rozhodl již ve čtrnácti letech. Byl sice pevně rozhodnut, ale vysvěcen byl vinou 
komunistického režimu až ve věku 43 let.

Po obecné škole nemohl studovat na gymnáziu, neboť počet uchazečů byl 
německými okupanty striktně omezen. Místo toho těžil rašelinu na veselských 
blatech, pomáhal při opravě jezu na Nežárce a pracoval v rafinerii lihu ve Veselí 
nad Lužnicí. Po válce vstoupil na Jirsíkovo gymnázium a v roce 1949 maturoval. 
Hned po maturitě začal studovat v biskupském semináři v Českých Budějovicích. 
V roce 1950, kdy byly diecézní a řádové semináře státem zrušeny, byl bohoslovec 
Václav Kulhánek poslán do Pomocného technického praporu (PTP) v Komárně. 
Při tvrdé fyzické práci strávil na vojně 40 měsíců, tedy téměř tři a půl roku. Musel 
mimo jiné pracovat na stavbě tankodromu v Podbořanech nebo letiště v Hájnikách 
na Slovensku.

Po vojně pracoval 19 let jako dělník v továrně Prefa ve Veselí nad Lužnicí. V zá-
věru této etapy se staral o své nemocné rodiče. V roce 1968 začal dálkově studovat 
bohosloveckou fakultu a na kněze byl vysvěcen v roce 1973. Od té doby sloužil 
v Českých Budějovicích, nejprve jako kaplan v katedrále sv. Mikuláše. V roce 
1977 byl jmenován archivářem Biskupství českobudějovického a v roce 1997 na-
víc kancléřem biskupství. Byl dlouholetým soudcem pražského církevního soudu. 
V roce 2000 se stal kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých 
Budějovicích a v roce 2010 mu byl udělen titul kaplan Jeho Svatosti. V posledních 
letech sloužil v kostele Božského Srdce Páně v Českých Budějovicích.
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Poslední rozloučení se uskutečnilo 15. února 2021 v katedrále sv. Mikuláše. 
Poté byly jeho ostatky uloženy do kněžského hrobu na hřbitově sv. Otýlie v Čes-
kých Budějovicích.

„Otec Václav byl po několik desetiletí vzorem kněžství a jeho služba pro diecézi 
a biskupství byla úctyhodná. Celým svým životem nám všem neokázale uka-
zoval, jak si váží kněžství a jak toto své poslání miluje. Bůh mu dal několik 
důležitých darů: jasnou mysl, zřetelný a jasný úsudek a hlubokou víru. Pater Václav 
se o tyto dary vždy dělil s ostatními a ukazoval nám, jak bychom měli s Božími 
dary zacházet,“ řekl Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.1

O tom, jaký byl vztah snad většiny pracovníků církevních soudů k Mons. Kul-
hánkovi, může svědčit náš kondolenční dopis, zaslaný jeho přátelům: „Mons. Václav 
Kulhánek mně byl mimořádně blízký a měl jsem ho rád jako svého opravdového 
kamaráda. Často jsme se vídali při jednáních pražského interdiecézního soudu, 
jehož členy jsme byli oba. Vídali jsme se spolu po celých 10 let, kdy jsem tam 
(od roku 1992) působil, jedno úterý v měsíci od rána do večera. Každý srpen jsme 
spolu jezdili do Spišského Podhradí, na konferenci kanonistů z celého Slovenska 
i českých zemí pod vedením kardinála Grocholewského z Apoštolské signatury 
a Kongregace pro školství a Mons. Faltina z Římské roty. Mons. Kulhánek byl 
skvělým společníkem a byl oblíben u soudců všech českých i slovenských soudů.“

1 Zpracováno podle příspěvku Petra Samce uveřejněného na internetových stránkách Biskupství 
českobudějovického 8. února 2021: <https://www.bcb.cz/odesel-mons-vaclav-kulhanek/>.


