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Jan Lomoz, jeden 

ze sabotérů České ligy 

proti bolševismu
Životní příběh válečného správce Pražské diecéze Církve 
československé  (husitské)1 Jana Lomoze

MARTIN J INDRA

Myslím, že upřímně věřící a nábožensky uvědomělý křesťan je nejlepší, ne-li Myslím, že upřímně věřící a nábožensky uvědomělý křesťan je nejlepší, ne-li 
dokonce jedinou hrází a ochranou národního celku proti všem nebezpečím, dokonce jedinou hrází a ochranou národního celku proti všem nebezpečím, 
jež by mu ze strany bolševismu hrozilajež by mu ze strany bolševismu hrozila,

2
 napsal ve své odpovědi přípravnému 

výboru České ligy proti bolševismu tehdejší diecézní tajemník a správce 

Pražské diecéze CČM
3
 Jan Lomoz. Na základě odmítavého stanoviska 

k členství v Lize byl 16. června 1944 na příkaz protektorátního ministra 

školství a lidové osvěty Emanuela Moravce vyzván k rezignaci na úřad 

správce pražské diecéze. Funkce se vzdal o necelý měsíc později, nadále 

však působil jako tajemník Pražské diecézní rady CČM. To natolik rozlítilo 

německého státního ministra pro Čechy a Moravu a vyššího vedoucího SS 

a policie v Protektorátu K. H. Franka, že v listopadu vydal lakonický příkaz: 

Zavřít!
4
 Do tzv. ochranné vazby byl Jan Lomoz vzat 14. prosince 1944 a až 

do svého propuštění 1. května 1945 byl vězněn na Pankráci a v Terezíně.

1  Dále jen CČS(H).
2  Ústřední archiv a muzeum CČSH (dále jen ÚAM CČSH), fond (dále jen f.) Personální spisy duchovních, osobní spis Jana Lomoze; dopis 

Jana Lomoze přípravnému výboru České ligy proti bolševismu z 22. ledna 1944.
3  Historie změny názvu církve sahá k době vzniku samostatného Slovenského štátu. V něm byla od samého počátku práva CČS(H) 

značně oklešťována. Celý proces vyvrcholil zrušením ústavy církve v roce 1940, čímž všechny slovenské náboženské obce ztratily 
právní základ pro svou existenci a církvi byl vyvlastněn všechen movitý majetek. Vedení církve poté na nátlak okupačních orgánů 
přistoupilo na změnu názvu z Církve československé na Církev českomoravskou, zkráceně CČM, který byl od dubna 1940 až do konce 
války ofi ciálně zaregistrovaným názvem církve. V roce 1971 byl na VI. řádném sněmu CČS(H) k názvu církve přičleněn přívlastek 
„husitská“. 

4  Srovnej RESLER, Kamil: Sabotéři „České ligy proti bolševismu“. In: Dnešek, č. 10. Sdružení kulturních organizací, Praha 1947, s. 154.

příběh 20. století
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Jan Lomoz se narodil 13. února 1890 
v Záběhlicích u Dobříše jako nejstar-
ší syn rolníka Františka Lomoze 
a Františky Lomozové, roz. Chváta-
lové. Gymnázium navštěvoval v Pří-
brami a celá studia absolvoval s vy-
znamenáním. Za gymnazijních let 
byl literárně činný a zajímal se o his-
torii a fi lozofi i. Na přání matky se 
však nakonec rozhodl pro studium 
teologie. Po maturitě vstoupil do 
kláštera křížovníků s červenou hvěz-
dou v Praze 1, teologická studia ab-
solvoval v letech 1910–1915 na praž-
ské Bohoslovecké fakultě Univerzity 
Karlo-Ferdinandovy. Během studií 
se seznámil s pozdějším patriarchou 
CČS(H) dr. Františkem Kovářem.5 
Dne 4. července 1915 byl Jan Lomoz 
vysvěcen pražským arcibiskupem 
Lvem Skrbenským na kněze. Až do 
srpna 1920 působil jako kaplan v Pra-
ze u sv. Františka, administrátor ve 
Slivenci u Prahy a kaplan v Unhošti 
u Kladna. 

Po dlouhém vnitřním boji se 
13. srpna 1920 rozhodl opustit kři-
žovnický klášter a vstoupil do mladé 
CČS(H). Trvalo však ještě nějaký čas, 
nežli v něm uzrálo rozhodnutí aktiv-
ně se zapojit do života ve svém novém 
duchovním domově. Na výzvu teh-
dejšího generálního vikáře českoslo-
venské konzistoře Antonína Procház-
ky přijal administrativní místo 
v kanceláři konzistoře a přitom čás-
tečně vypomáhal s bohoslužbami 
u sv. Mikuláše. V dubnu 1921 se pak 
stal nejprve pomocným duchovním 
a následně i farářem náboženské 
obce CČS(H) v Praze na Vinohradech, 
kde působil až do března 1929. 

V dubnu 1928 zvolilo diecézní shro-
máždění Jana Lomoze do Pražské 
diecézní rady CČS(H), kde vykonával 
funkce druhého místopředsedy a tis-
kového a ideového referenta. Po ne-
celém roce přišla další změna a Jan 
Lomoz byl 16. března 1929 povolán 

5  František Kovář studoval Bohoslovec-
kou fakultu UKF v letech 1909–1913.Jan Lomoz během vojenské služby                                       Foto: archiv Jany Jahodové

příběh 20. století
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do úřadu tajemníka pražské diecéze.6 
V této funkci byl zároveň generálním 
vikářem biskupa-patriarchy dr. G. A. 
Procházky, po jehož smrti se stal 
21. února 1942 správcem Pražské 
diecéze CČM.7 Post správce diecéze 
mu vynesl i členství v ústřední radě, 
kde byl zvolen zapisovatelem.8 

Když Jan Lomoz na konci dubna 
1939 přednášel zprávu o dění v Praž-
ské diecézi CČS(H), vytyčil na závěr 
pro sebe i svou církev následující úkol: 

Sešli jsme se k práci v naší národní 
křesťanské církvi, abychom sloužili 
dvěma velikým ideálům: křesťanství 
a národu. Proti oběma bylo u nás v Če-
chách často hřešeno. Proto poučeni 
výsledky různých mezinárodních a pro-
tináboženských hesel, musíme opět 
křesťanství a lásce k národu dát nej-
přednější místo ve svém životě.9 K na-
plnění těchto ideálů musel Jan Lomoz 
během svého působení ve funkci 
správce největší diecéze CČM překo-

návat nejen potíže s okupační mocí, 
ale i uvnitř vlastní církve. 

Již v roce 1943 se ve sporu mezi 
většinovou částí Ústřední rady CČM 
a tehdejším zkušebním komisařem 
oboru fi lozofi e náboženství Františ-
kem Roháčem společně s druhým 
zástupcem pražské diecéze Františ-
kem Plechatým přiklonil při hlaso-
vání v ústřední radě na stranu zku-
šebního komisaře, který svým 
článkem Svědomí a svoboda v nábo-
ženství10 vyvolal vzrušení u některých 

6  Je potřeba připomenout, že Jan Lomoz 
v letech 1934–1936 zastával i funkci 
odpovědného redaktora stavovského 
časopisu Jednoty duchovenstva CČS(H) 
s názvem Svoboda svědomí.

7  Až do II. řádného sněmu církve v lednu 
1946 vykonával patriarcha církve 
i funkci pražského biskupa. Po úmrtí 
patriarchy G. A. Procházky se 
správcem celé církve stal biskup 
ostravské diecéze Ferdinand Stibor. 

8  Srovnej ÚAM CČSH, f. Ústřední 
národní správa (dále jen ÚNS), 
neuspořádáno, dopis Františka 
Plechatého biskupu a správci CČM 
Ferdinandu Stiborovi z 3. května 1944.

9  LOMOZ, Jan: Zpráva přednesená na 
diecézním shromáždění pražské 
diecéze v neděli 30. IV. 1939. In: Český 
zápas, č. 19. ÚR CČS, Praha 1939, s. 174.

10  Roháč ve své úvaze zastával stanovisko, 
že svoboda svědomí každého jednotliv-
ce, opírající se o jeho mravní a duchovní 
legitimitu, stojí nad všemi právními, 
mocenskými i organizačními prerogati-
vy církve, čímž zrelativizoval dosavadní 
pojetí autority v CČM. Zároveň vyslovil 
požadavek, aby se svoboda svědomí 
kromě víry odrážela i v učení církve, 
neboť teologie není jenom formulací 
učení, nýbrž také výkladem tohoto učení 
ve vztahu k realitě života. Učení se tudíž 
mělo církvi stát i myšlenkovým 
nástrojem k přeměně světa. Srovnej 
ROHÁČ, František: Svědomí a svoboda 
v náboženství. In: Svoboda svědomí, č. 7. 
Jednota duchovenstva CČM, Praha 1943, 
s. 93–108.

Jan Lomoz jako člen řádu křižovníků s červenou hvězdou                                     
Foto: archiv Jany Jahodové
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členů ústřední rady.11 Stejný postoj 
zaujal i při kulminaci sporu František 
Roháč versus Ústřední rada CČM 
v dubnu 1944. Tehdy na základě Ro-
háčova článku Cuius regio – eius theo-
logia12 i následné přednášky Stav 
duchovenského dorostu vznesla ústřed-
ní rada žádost, aby pražská diecézní 
rada ihned přeložila pomocného du-
chovního Františka Roháče z pražské 
vinohradské náboženské obce na 
menší venkovskou faru, jejíž sídlo 
bude vzdáleno aspoň šedesát kilome-
trů od Prahy. 

Průběh celého sporu Jan Lomoz 
velice těžce nesl. Navíc do hry vstou-
pila ještě mnohem závažnější událost, 
a to již zmíněné pozvání do příprav-
ného výboru České ligy proti bolše-
vismu. I s podlomeným zdravím – tr-
pěl tuberkulózním onemocněním – však 
těmto tlakům vzdoroval a zůstával 
věrný ideálům, které sobě i své círk-
vi vytyčil v prvních letech okupace. 

Pozvání do nově ustavené České 
ligy proti bolševismu obdržel Jan 
Lomoz 20. ledna 1944. Vznik této 
aktivistické organizace přinášel 
okupační moci od počátku problémy. 
Řada známých českých osobností, 
předurčených do vedení, odmítla pod 
různými záminkami svou aktivní 
účast, vázla i spolupráce s jedinou 
legální politickou organizací v Pro-
tektorátu, Národním souručenstvím. 
V lednu 1944 pak padlo rozhodnutí 
rozšířit dosavadní přípravný výbor. 
Předpokládalo se, že v něm zasednou 
zástupci všech sociálních skupin 
a především řada prominentních 
osobností známých i v zahraničí. 

Člen přípravného výboru, aktivistic-
ký novinář Karel Werner13 proto 
svolal na 14. ledna 1944 zasedání 
a písemně oslovil řadu vybraných 
osobností, které měly vytvořit řádné 
vedení. Po určitých obstrukcích se 
výbor sešel teprve 23. ledna 1944 
a vybral za svého předsedu univ. prof. 
Josefa Drachovského,14 předsedu 
Národní rady české.15 Do rozšířené-
ho přípravného výboru Ligy bylo dále 
zvoleno na třicet osobností z rozlič-
ných oblastí veřejného života. 

Nejvýznamnější aktivity České ligy 
proti bolševismu byly zaměřeny do 
tří oblastí. První zahrnovala přednáš-
kovou a výstavní činnost. Na tomto 

poli se vůbec největší akcí stala vý-
stava nazvaná Bolševismus – nikdy!, 
která probíhala v pražském sále Mysl-
bek ve dnech 21. ledna až 4. února 
1945. Liga rovněž vydávala a do růz-
ných redakcí a listů zasílala svůj 
denní propagační tisk Korespondence 
České ligy proti bolševismu. Antibol-
ševická propaganda Ligy měla být 
rovněž podporována četnými demon-
stracemi. Do února 1945 jich Liga 
uspořádala 231, dvou z nich se osob-
ně účastnil i ministr Moravec. Přes 
všechny tyto aktivity se však antiko-
munistická propaganda setkávala 
u protektorátního obyvatelstva se 
stále menším ohlasem.16

11  ÚAM CČSH, f. Zápisy z Ústřední rady CČM (dále jen ÚR CČM), zápis plenární schůze konané 10. listopadu 1943. Srovnej ÚAM CČS(H), 
f. ÚNS, neuspořádáno, referát bohoslovců Vlastimila Zítka a Adolfa Mádra o krizi výchovy bohoslovců v Bohoslovecké koleji CČS 
v roce 1944–1945. 

12  ROHÁČ, František: Cuius regio – eius theologia. In: Svoboda svědomí, č. 2. Jednota duchovenstva CČM, Praha 1944, s. 19–32.
13  Organizační přípravou České ligy proti bolševismu byl pověřen sekční šéf Ministerstva lidové osvěty Adolf Leitgeb, který se ke svým 

záměrům rozhodl využít právě služeb aktivistického novináře Wernera. O průběhu celé akce byl informován i samotný K. H. Frank. 
14  Prof. Drachovský byl 2. října 1944 zatčen jako jeden z významných činitelů odbojové organizace Přípravný národní revoluční výbor. 

Koncem roku 1944 byl za předsedu Ligy zvolen kovodělník Antonín Liška.
15  Viz GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XV.b (1938–1945). Paseka, Praha – Litomyšl 2007, s. 366. 
16  Srovnej BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Prostor, Praha 1999, s. 349–350.

Pražská diecézní rada CČS v roce 1932. Jan Lomoz v dolní řadě první zleva.                                       
Zdroj: archiv Jany Jahodové
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Podobně jako správce pražské die-
céze Jan Lomoz obdržel pozvání do 
přípravného výboru České ligy proti 
bolševismu i synodní senior Česko-
bratrské církve evangelické17 ThDr. 
Josef Křenek.18 Ten se vyjádřil vůči 
českému novináři, který ho v této věci 
soukromě vyhledal, krajně odmítavě. 
Hlavní tón jeho odmítnutí byl, že církev 
se musí vzdalovat politice. Jako starší 
synodu nemůže nic podnikat bez cír-
kevní obce a bude se také dále držet 
uvedené zásady. Ostatně je hodno po-
zornosti, že nyní je pojednou vyhrabáván 
– on, který dříve nebyl pozván. [...] Bis-
kup (správně správce pražské diecé-
ze – pozn. aut.) českomoravské církve 

Lomoz napsal odmítavý dopis téměř 
stejného smyslu...19

Jan Lomoz skutečně hned 22. ledna 
odeslal přípravnému výboru Ligy 
zamítavý dopis, v němž vysvětlil svůj 
postoj k této organizaci následovně: 
Pokud se týče merita věci: bolševismus 
je pro svůj materialistický světový názor 
v rozporu s křesťanstvím. Tím je dán 
poměr křesťanů a křesťanských duchov-
ních k bolševismu. Myslím proto, že 
upřímně věřící a nábožensky uvědomě-
lý křesťan je nejlepší, ne-li dokonce je-
dinou hrází a ochranou národního 
celku proti všem nebezpečím, jež by mu 
ze strany bolševismu hrozila. Opravdo-
vý křesťan se řídí Ježíšovým příkazem: 

„Dávejte, co je císařovo, císaři a co Bo-
žího, Bohu.“ To, přeloženo do dnešní 
mluvy a do dnešní situace, znamená: 
Zachovávejte všechno, co od vás žádá 
Říše a zákonná protektorátní vláda, 
a zachovávejte věrně Boží přikázání 
a plňte jeho svatou vůli. To je na světě 
nejdůležitější: aby byla plněna vůle Boží. 
Všechno neštěstí světa a všechno zlo 
na světě pramení z toho, že staví člověk 
proti vůli Boží vůli svou, ne svatou, ne 
dobrou, a že potom vyrůstá z toho so-
bectví, neláska, tvrdost, závist, nenávist 
a všechno ostatní zlo, jímž se dnes lid-
stvo přímo dusí. Čím víc svět se prohý-
bá pod tíží hříchů, tím více je povinnos-
tí všech věrných křesťanů a především 

17  Dále jen ČCE.
18  Není bez zajímavosti, že pozvání na instalaci synodního seniora ČCE dr. Josefa Křenka přijal v roce 1939 za CČS(H) vedle Františka 

Kováře právě Jan Lomoz. 
19  RESLER, Kamil: Sabotéři „České ligy proti bolševismu“. In: Dnešek, č. 9/1947, s. 139. 

Jan Lomoz na biřmování v Klatovech dne 14. 5. 1939                                                                                        Foto: archiv Jany Jahodové
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křesťanských duchovních prositi Pána, 
aby slitoval se nad nešťastným lidstvem, 
aby konečně přišlo, uskutečnilo se mezi 
námi království Boží, aby všichni lidé 
konečně poznali otcovskou dobrotu Boží 
a aby konečně nalezli odpočinutí duším 
svým v Bohu. Správně proto z vyšších 
míst bylo vícekráte připomenuto círk-
vím, aby se nepletly do věcí politických, 
do věcí tohoto světa a aby sledovaly 
výlučně jen cíle ryze náboženské. Tím 
také daleko více poslouží národnímu 
celku, než když budou zataženy do 
vřavy tohoto světa, kde jejich hlas za-
nikne a ztratí cenu.20

Své zamítavé stanovisko oznámil 
Jan Lomoz 14. února 1944 i Ústřední 
radě CČM, a aby nemohlo být jeho 
rozhodnutí zpochybňováno, současně 
rozeslal duchovním a některým vý-
značným laikům (i mimo církev)21 
důvěrný oběžník, v němž popsal dů-
vody, které jej k tomu vedly. Kromě 
doslovného přepisu odpovědi obsaho-
val i závěrečné shrnutí: Z výše uvede-
ného dopisu je zřejmé, že nevstoupil jsem 
do „Ligy“ a nestal se jejím členem proto, 
že nevěřím ve spásu světa bolševismem, 
ale také ne „Ligou“. Jsem pevně přesvěd-
čen, že jediný Ježíš může spasit tento 
svět. Nepochopí-li to lidstvo, pak marně 
krvácejí miliony na frontách a marně 
pracují miliony v zázemí. Jediné Ježíšovo 
veliké přikázání lásky k Bohu a k bliž-
nímu, bude-li po celém světě uvedeno 
v život a upřímně zachováváno, vyřeší 

20  ÚAM CČSH, f. Personální spisy 
duchovních, osobní spis Jana Lomoze; 
dopis Jana Lomoze přípravnému 
výboru České ligy proti bolševismu 
z 22. ledna 1944. Jeho obsah si společně 
s nešťastně formulovaným druhore-
publikovým Lomozovým článkem 
v Českém zápase č. 45 vzala za záminku 
poválečná prokomunisticky orientova-
ná ÚNS CČS a znemožnila tak Janu 
Lomozovi návrat do funkce.

21  Oběžník odeslal například skupině 
přátel kolem Lva Uhlíře nebo dvěma 
dalším tzv. sabotérům Ligy, prof. 
Josefu Šustovi a prof. Josefu Pelnářovi.

Novinový článek o rozšíření výboru České ligy proti bolševismu                                       
Zdroj: ÚAM CČSH

Jan Lomoz v den otevření sboru na Březových Horách                                       
Foto: archiv Jany Jahodové
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všechny bolesti lidstva a odstraní doko-
nale všechen chaos ve světě. To je má 
víra a moje přesvědčení, které jsem ocho-
ten vždycky a všude vyznat a za které 
jsem ochoten třeba i trpět.22 

Ústřední rada CČM vzala oznámení 
Jana Lomoze 8. března 1944 na vědomí 
a ústy svého organizačního a ideové-
ho referenta dr. Františka Kováře se 
vyjádřila, že ...trvá na stanovisku, kte-
ré ke komunismu zaujala ÚR ve své 
dubnové schůzi 1943. Církev se má řídit 
starou zásadou, dnes znova zdůrazňo-
vanou, držet se jen svého poslání duchov-
ního a držet se oddálena od všeho poli-
tického. V této věci byly duchovenstvo 
a církevní veřejnost znovu a znovu uvě-
domovány oběžníky i tiskem.23 

 Životní cesta Jana Lomoze se až do 
července 1944 do jisté míry kryla 
s osudem synodního seniora ČCE 
Křenka. O jejich odmítavém postoji 
k Lize byl 5. dubna 1944 informován 
samotný německý státní ministr pro 
Čechy a Moravu K. H. Frank, kterému 
byly po dalším prošetření předloženy 
i kárné návrhy proti jednotlivým 
sabotérům Ligy.24 U obou představi-
telů církví bylo rozhodnuto, že jim má 
být vyjádřena nedůvěra ze strany 
příslušného ministerstva a že mají 
odejít ze svých funkcí. Rovněž měli 
být oba přeloženi z Prahy do některé 
silně katolické končiny. Lhůta byla 
oběma stanovena do 10. července 

1944.25 Lomoze i Křenka skutečně 
pozvali na ministerstvo k odbornému 
radovi Charvátovi, přednostovi ne-
katolického oddělení v církevním 
odboru. Ten jim přečetl výnos minis-
tra Moravce: Především z důvodů va-
šeho politického postoje nepožíváte 
důvěry pana ministra jako synodní 
senior.26 Pan ministr v důsledku toho 
očekává, že složíte Vámi zastávaný úřad 
a že se vzdáte kazatelské činnosti v Pra-
ze a v blízkém okolí. Pan ministr oče-
kává písemné oznámení, že jste vyvodil 
důsledky ve shodě s jeho přáním nejdé-
le do 10. července k rukám ministerské-
ho rady Charváta. 27 

Jan Lomoz celou událost líčí i ve 
svých poválečných vzpomínkách: Dne 
16. června 1944 jsem byl zavolán na mi-
nisterstvo školství a tam mi byl přečten 
Moravcův rozsudek: Nemám jeho důvě-
ry a proto musím do 10. července tohoto 
roku složiti úřad správce pražské diecé-
ze, nesmím konati bohoslužby a církev-
ní funkce v Praze a okolí. Důvod? Proto, 
že jsem nevyhověl důtklivému vyzvání 
v lednu 1944 a nevstoupil do právě za-
kládané „České ligy proti bolševismu“, 
v níž jsem měl parádovat jako člen vý-
boru. Poněvadž jsem věděl, že patronem 
„Ligy“ je nejen E. Moravec, nýbrž sám 
K. H. Frank, tušil jsem, že vynucenou 
rezignací není všechno skončeno.28 

Mezníkem v životě dvou církevních 
představitelů se tedy stal 10. červenec 

1944. Rozdílná následná reakce při-
nesla každému z nich jiný životní 
osud. Synodní senior Křenek po své 
nucené rezignaci 11. července, tedy 
den po stanovené lhůtě, opustil 
i s manželkou Boženou Prahu a usa-
dil se v Novém Městě na Moravě, tedy 
v místě svého mládí, kde navštěvoval 
svůj první sbor. Jan Lomoz rovněž na 
„přání“ ministra Moravce 10. červen-
ce rezignoval na funkci správce Praž-
ské diecéze CČM,29 ale jak již bylo 
zmíněno, učinil zároveň ještě jedno 
závažné rozhodnutí, totiž že setrvá 
v úřední funkci tajemníka diecézní 
rady. Někteří přátelé mi radili, abych 
odešel z Prahy – nejlépe do některého 
sanatoria. Avšak většina diecézní rady 
si přála, abych zůstal v Praze i v die-
cézní kanceláři ve své úřední funkci 
tajemníka diecézní rady.30 O svém roz-
hodnutí se Jan Lomoz radil i se svým 
přítelem, blízkým spolupracovníkem, 
poválečným patriarchou CČS(H) 
dr. Františkem Kovářem, který na 
jeho otázku: Myslíš, že mohu zůstat? 
odpověděl: Nejen můžeš, ale ty musíš! 
Musíš pro církev, v zájmu církve...31 

Troufalé rozhodnutí Jana Lomoze 
setrvat ve funkci diecézního tajem-
níka samozřejmě neuniklo příslušným 
okupačním orgánům. Dne 20. října 
1944 se k rukám K. H. Franka dosta-
lo oznámení tajné státní policie, že 
Jan Lomoz nadále vykonává úřad 

22  ÚAM CČSH, f. Personální spisy duchovních, osobní spis Jana Lomoze; důvěrný oběžník správce pražské diecéze Jana Lomoze 
ze 14. února 1944.

23  Tamtéž; přijatý návrh organizačního a ideového referenta ÚR CČM Františka Kováře vypracovaný 5. března 1944. 
24  Za tzv. sabotéry České ligy proti bolševismu bylo označeno patnáct mužů a jedna žena, vesměs se jednalo o příslušníky české 

inteligence. Ve vězení z nich nakonec kromě Jana Lomoze skončil i JUDr. Jaroslav Kratochvíl. Srovnej RESLER, Kamil: Sabotéři „České 
ligy proti bolševismu“. In: Dnešek, č. 10/1947, s. 154–155. 

25  Srovnej tamtéž, s. 152–155. 
26  V případě Jana Lomoze byla samozřejmě uvedena funkce správce Pražské diecéze CČM. 
27  KEJŘ, Václav: Exil bratra synodního seniora. In: ŠIMSOVÁ, Milena (ed.): Prošli jsme v jeho síle. Evangelíci v čase druhé světové války. 

Kalich, Praha 2003, s. 107–109.
28  LOMOZ, Jan: Ve spárech gestapa. Vzpomínky z Pankráce a Terezína. In: Český zápas, č. 5. ÚNS CČS, Praha 1945, s. 19.
29  Po vynucené rezignaci Jana Lomoze pověřila diecézní rada správou pražské diecéze zbraslavského faráře PhDr. Bohumíra Cigánka. 

Nakonec však z rozhodnutí ústřední rady od 1. srpna 1944 zastupoval správce pražské diecéze duchovní Karel Vodička, kterého však 
9. února 1945 rovněž zatklo Gestapo a věznilo jako Jana Lomoze na Pankráci a v Malé pevnosti Terezín.

30  LOMOZ, Jan: Ve spárech gestapa. In: Český zápas, č. 5/1945, s. 19. 
31  ÚAM CČSH, f. Odboj CČS(H) v době okupace, neuspořádáno; dopis Jana Lomoze faráři Josefu Kracíkovi z 25. září 1947.
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tajemníka Pražské diecéze CČM. 
Ministr na dotaz, zda se má v Lomo-
zově případu nějak dále zakročit, 
připsal: Zavřít! a vyžádal si, aby byl 
o provedení svého příkazu informo-
ván. Tím také končí celý spis němec-
kého státního ministra pro Čechy 
a Moravu o tzv. sabotérech České ligy 
proti bolševismu.32 

Jan Lomoz byl zatčen 14. prosince 
1944. Časně ráno přišel do jeho praž-
ského bytu přednosta církevního 
oddělení tajné státní policie Kurt Ober-
hauser33 s dalšími dvěma příslušníky 
Gestapa a po důkladné domovní pro-
hlídce odvedli Jana Lomoze do Pečko-
va paláce. Během prohlídky prý Ober-
hausera nejvíce rozlítila kniha Edvard 
Beneš ve fotografi ích, část korespon-
dence s farářem Bohumírem Cigánkem 
a rukopis nové církevní ústavy. 

V sídle Gestapa v Pečkově paláci 
byl Jan Lomoz podroben výslechu 
a poté odvezen do trestnice na Pan-
kráci. Během výslechu se mu Ober-
hauser snažil dokázat, že chtěl obejít 
nařízení ministra Moravce a nadále 
spravovat pražskou diecézi jako její 
tajemník. Dle vlastní výpovědi nebyl 
Jan Lomoz týrán, ale Oberhauser 
s ním jednal velmi jízlivě a snažil se 
jeho i celou církev co nejvíce urážet 
a ponižovat. 

Při svém poválečném vyšetřování 
se k tomuto případu Oberhauser nijak 
podrobněji nevyjádřil, pouze konsta-
toval, že ... případy CČM jsem měl jenom 
asi čtyři až pět, ale duchovní této církve 
byli činní ponejvíce v aktivním odboji, 
takže jsem tyto z hlediska církevního 

vůbec nezpracovával, nýbrž oddělení pro 
potírání odboje.34 

Na Pankráci byl Jan Lomoz vězněn 
do 6. února 1945. Umístěn byl v malé 
cele č. 207 s dalšími dvěma vězni. 
Nebyl to příjemný pocit, když jsem 
potmě uléhal na slamník vězeňské 
cely. Neusnul jsem ani na okamžik. 
Jen vzpomínky na domov a na prožité 
chvíle uplynulého dne se mi honily 
hlavou.35 

Podmínky byly samozřejmě tvrdé. 
V běžný den se vstávalo v šest hodin, 
následoval úklid cely a snídaně. V de-
vět hodin začínalo za každého poča-
sí cvičení doprovázené křikem a tý-

ráním ze strany dozorců. Kolem půl 
jedenácté byl oběd, ve čtyři odpoled-
ne večeře, v osm hodin zazněl zvonec 
a byla vyhlášena večerka. Vše za 
naprostého odloučení od vnějšího 
světa a za neustálého strachu ze za-
řazení do transportu směr Terezín 
nebo některý z koncentračních tábo-
rů. Asi nejtíživěji prožíval Jan Lomoz 
Vánoce 1944, které strávil se svým 
spoluvězněm Josefem Ševcem, rolní-
kem z České Rybné, v modlitbách 
a duchovním vyprávění.36 

Jak probíhal transport z Pankráce 
do Malé pevnosti Terezín, popsal 
Jan Lomoz ve vzpomínce na redakto-

32  Srovnej RESLER, Kamil: Sabotéři „České ligy proti bolševismu“. In: Dnešek, č. 10/1947, s. 154. 
33  Kurt Oberhauser (1903–1947), strojní inženýr, vrchní tajemník pražského Gestapa. Zaměstnancem německé tajné státní policie se 

stal koncem roku 1933. Krátce pracoval v Mnichově, od listopadu 1934 až do března 1939 pak přímo v Berlíně. Od května 1937 člen 
NSDAP. Dne 15. března 1939 byl odvelen se zvláštním oddílem přímo do Prahy. Do srpna 1939 pracoval jako referent v židovském 
oddělení, následně jako kriminální vrchní tajemník v oddělení pro židovské, církevní a zednářské záležitosti. Kromě vyšetřování 
mnoha trestních případů duchovních vedl například vyšetřování proti příslušníkům pravoslavné církve z kostela sv. Karla Boromej-
ského (později sv. Cyrila a Metoděje). Dosáhl hodnosti SS-Untersturmführer. V dubnu 1947 byl odsouzen k smrti a popraven. 

34  Archiv bezpečnostních složek, f. 52 (Výpovědi zaměstnanců gestapa a SD); výpověď Kurta Oberhausera sepsaná u Oblastní úřadovny 
StB Praha 8. února 1947.

35  LOMOZ, Jan: Ve spárech gestapa. In: Český zápas, č. 6/1945, s. 23. 
36  Srovnej ÚAM CČSH, f. Odboj CČS(H) v době okupace, neuspořádáno; odpověď Jana Lomoze na dotazník ÚR CČS(H) z 15. listopadu 1947. 

Jan Lomoz před zatčením v roce 1943. Vedle jeho manželka Růžena v témže roce.
Foto: archiv Jany Jahodové
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ra Zdeňka Bořka-Dohalského.37 V úte-
rý 6. února 1945, přesně o páté hodině 
ranní, zazněl vězeňský zvonec, rozkaz 
k vstávání. Bylo to neobvykle časně; 
jindy se v zimě vstávalo až před šestou 
hodinou. Hned poté se otevřely dveře 
cely č. 207, kde jsem prožíval dlouhou 
řadu dnů; mladý esesák vyvolal mé 
jméno a dodal: „Připravit se na trans-
port, všechno vzít s sebou, rychle, rych-
le!“ Měl jsem celý svůj majetek, malý 
uzlíček prádla, již několik dní připraven. 
Rychle jsem se tedy oblékl, políbil se na 
rozloučenou se svými dvěma spoluvěz-
ni a vyšel z cely. [...] Transport byl velmi 
četný, asi 180 vězňů. Nebudu líčit, co 
všechno jsme museli prožít, než jsme 
před dvanáctou hodinou nastoupili do 
zelených „antonů“, kterými nás vezli na 
Masarykovo nádraží, nebudu ani vy-
právět o loučení s Prahou, kdy jsem 
z okna vlaku viděl zase po dlouhé době 
dům, v němž jsem bydlel a kde žila – 
netušíc, že jedu kolem do neznáma – 
moje drahá žena. Věděl jsem již, že je-
deme do Terezína, do tak zvané Malé 
pevnosti, která patřila k nejhorším na-
cistickým kriminálům. Bylo již k páté 
hodině odpolední, když vlak zastavil 
v Bohušovicích nad Ohří a kdy čeští 
policisté a esesáci, nás provázející, 
řadili nás do šestistupů k pochodu do 
Terezína. Šest vězňů nebylo schopno 
pochodu; byl jsem mezi těmi šesti a se 
mnou známý zubní lékař dr. Chudoba, 
redaktor Lidových novin Zdeněk Bořek 

Dohalský a další tři ... Nejhůře se šlo 
Zdeňku Bořku Dohalskému, kterého dva 
nejsilnější museli podpírat a třetí mu 
nesl uzlíček prádla.38 

V Terezíně byl Jan Lomoz přidělen 
do cely č. 6 na I. dvoře. Setkal se zde 
s několika jezuity, se kterými měl 
přátelské až bratrské vztahy. Sám 

37  Zdeněk Bořek-Dohalský byl zastřelen v terezínské Malé pevnosti 7. února 1945, tedy den po hromadném transportu z Pankráce.
38  LOMOZ, Jan: Terezínský transport. In: Život za pravdu (Památník chodského hrdinství). Svaz bojovníků za svobodu Domažlice, 

Domažlice 1949, s. 100–102.

Úryvek dopisu manželce z Terezína ze dne 16. 4. 1945                                      
Zdroj: archiv Jany Jahodové

Část Lomozovy terezínské vězeňské košile                                        
Foto: archiv Jany Jahodové

xxx-xxx 20 stoleti02.indd   Sec2:87xxx-xxx 20 stoleti02.indd   Sec2:87 3/29/10   6:12 PM3/29/10   6:12 PM



88 2010/01 paměť a dějiny  

 

příběh 20. století

vzpomínal především na přátelství 
jednoho římskokatolického kněze, 
který apoštoloval mezi Čechy na Vo-
lyni, kde žil v naprosté chudobě. 
Spojence zde nalezl i v tzv. kápovi 
Kavanovi, který byl rovněž členem 
CČM. Dne 2. března 1945 byl společně 
s dalšími asi deseti vězni na celu č. 6 
přidělen i československý farář z Led-
če nad Sázavou Josef Kracík.39 Až do 
svého přestěhování na celu č. 35 na 
IV. dvoře tak trávil Jan Lomoz nejvíce 
chvil právě s ním. Když byli oba na 
konci března 1945 přesunuti na ně-
kolik dní na tzv. celu smrti – celu 
č. 42 na IV. dvoře – mohli vedle sebe 
dokonce i spát. Po válce vzpomínal 
Jan Lomoz na chování faráře Kracíka 
takto: V takových životních poměrech, 
jaké byly v koncentračních táborech, 
se nejlépe poznaly charaktery lidí. Tam 
byl každý bez masky a  bez všech 
příkras, které člověku propůjčuje jeho 
povolání, jmění, úřad, moc atd. Mnozí 
dříve mocní a vznešení zjevili se jako 
ubozí a bezvýznamní. Jen lidé opravdu 
charakterní, poctiví, čestní a stateční 
nic ani tam neztratili! Bratr Josef Kracík 
byl jedním z nich!40

Již během věznění na Pankráci se 
u Jana Lomoze začalo projevovat cha-
trné zdraví. Naplno však jeho zdra-
votní potíže plně propukly až v Malé 
pevnosti. Přesto musel zpočátku na-
stupovat na téměř desetihodinovou 
službu ke škrabání brambor. Teprve 
když u něho dlouhodobě přetrvávaly 
vysoké horečky, mohl zůstávat v cele. 
Zásluhu na záchraně zdraví a možná 

i života Jana Lomoze měli především 
dva z terezínských přátel. Prvním byl 
doc. MUDr. Jiří Syllaba, který do Te-
rezína přijel se stejným transportem 
jako Jan Lomoz, druhým takzvaný 
kápo dvora dr. Karel Novák. Do cely 
vchází druhý „hlavní kápo“ Malé pev-
nosti dr. Karel Novák. Je to doktor tech-
nických věd a dobrý příslušník naší 
církve – jeho otec, profesor české tech-
niky v Praze, byl přítelem a spolupra-
covníkem bratra patriarchy dr. Farské-
ho. On to byl spolu s doc. Syllabou, 
kteří mě opravdu „v hodinu dvanáctou“ 
umístili do marodky a v pravdě mi za-
chránili život.41 

O zdravotním stavu Jana Lomoze 
v době příchodu na marodku zazna-
menal svědectví i další z jeho pozděj-
ších přátel, spisovatel Bedřich Čurda-
-Lipovský. Na velikonoční Zelený 
čtvrtek roku 1945 si do svého tere-
zínského deníku poznamenal: Na 
marodku přišel nový pacient: biskup 
československé církve Jan Lomoz z Pra-
hy. Je v hrozném stavu. Má těžkou 
bronchitidu, hrůzně kašle, myslím, že 
má snad jen polovinu plic – jeho tělo je 
poseto ranami od vší.42 Právě v tere-
zínském deníku Lomozova spoluvěz-
ně a kamaráda Čurdy-Lipovského 
nalezneme nejednu zmínku o nesmír-
né obětavosti doc. Syllaby. Naši léka-
ři mají nového vydatného pomocníka, 
docenta medicínské fakulty, dr. Jiřího 
Syllabu, rovněž vězně – kamaráda. Je 
to vzácný a obětavý člověk. Zavedl na 
marodce pravidelné denní prohlídky, 
sestavuje pro nás nejrůznější léky a sta-

rá se o nemocné jako pečlivý otec. [...] 
Dr. Syllaba je vážně nemocen, má úpla-
vici, dnes leží na cele, vypadá velmi 
špatně. Nakazil se, když ošetřoval ne-
mocné úplavicí. [...] Dr. Syllaba se už 
uzdravuje. Obdivujeme ho. Místo, aby 
si lehl a několik dnů odpočíval, konal 
službu poctivě dál. Ten člověk by se 
opravdu rozdal!43 Není tedy divu, že 
když Jan Lomoz po válce vzpomínal 
na osobnosti, které ho během vězně-
ní nejzásadněji ovlivnily, zaznělo 
vedle jména spisovatele B. Čurdy-Li-
povského a prof. dr. J. Bělehrádka44 
i jméno doc. J. Syllaby.

Velkou oporou byl Janu Lomozovi 
v Terezíně i již zmíněný dr. Novák. 
Díky jeho postavení se mu podařilo 
Lomozovi zprostředkovat korespon-
denci s manželkou Růženou. Vězni 
mohli v té době ofi ciální cestou poslat 
jednou měsíčně německy psaný lístek 
v rozsahu jen několika řádků, rodiny 
vězněných měly tudíž o svých blíz-
kých jen kusé informace. Proto se 
i paní Růžena jednoho dne vypravila 
do Terezína a pokusila se manžela 
navštívit. To jí samozřejmě nebylo 
umožněno, ovšem Karlu Novákovi se 
alespoň podařilo předat mu od ní 
dopis. Od tohoto dne nejenže měl Jan 
Lomoz pravidelný kontakt s domo-
vem, ale Karel Novák mu po částech 
nosil i léky a jídlo, které paní Růžena 
s pomocí bohušovického českosloven-
ského faráře pravidelně přivážela. 
Tato skutečnost samozřejmě neunik-
la Čurdovi-Lipovskému, který vše líčí 
ve svém den í kovém zá zna mu 

39  V terezínské Malé pevnosti bylo během okupace různě dlouho vězněno nejméně dalších jedenáct duchovních CČS(H). Novopacký 
a později holický farář Václav Falta zde v roce 1945 zahynul. Srovnej POLONCARZ, Marek: Duchovenstvo v policejní věznici Malá 
pevnost Terezín v letech 1940–1945. In: Terezínské listy, č. 22. Oswald, Praha 1994, s. 84–95. 

40  ÚAM CČSH, f. Odboj CČS(H) v době okupace, neuspořádáno; potvrzení Jana Lomoze o chování faráře Josefa Kracíka v koncentračním 
táboře z 26. srpna 1947. 

41  LOMOZ, Jan: V pasti. Z heft lingova deníku. In: Blahoslav. Blahoslav, Praha 1948, s. 82–86.
42  ČURDA-LIPOVSKÝ, Bedřich: Terezínské katakomby. Dělnické nakladatelství, Praha 1946, s. 259. 
43  Tamtéž, s. 230, 275, 281.
44  Jan Bělehrádek (1896–1980), lékař a biolog. Vystudoval medicínu na UK v Praze. V letech 1936–1939 byl ředitelem Purkyňova ústavu obecné 

biologie UK. Za německé okupace se zapojil do domácího odboje v rámci organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme a byl až do konce války 
opakovaně vězněn. První poválečný rektor UK. V letech 1945–1948 poslanec NS za Čs. stranu soc. dem. a předseda Čs. výboru pro Spojené 
národy. V roce 1949 odešel do exilu. V letech 1949–1956 působil ve službách UNESCO v Paříži, poté se věnoval výzkumné práci. 
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z 10. dubna 1945: Bratr Lomoz má vel-
mi čilou korespondenci s domovem. Píše 
domů dlouhé dopisy a dostává ještě 
delší odpovědi psané hustě na stroji. 
Korespondenci mu zprostředkovává 
dr. Novák, zaměstnaný v kanceláři 
esesmanů. Dělají z toho vždy velikou 
tajnost – což je pochopitelné – já však 
vím o každém dopise. Dr. Novák je Lo-
mozovým strážným andělem, nosí mu 
vše, co kde sežene k snědku. Však by 
se Lomozovi při jeho těžké chorobě bez 
něho špatně žilo.45 

Koncem dubna 1945 v Malé pevnos-
ti naplno propukla známá epidemie 
skvrnitého tyfu. Nemocných rychle 
přibývalo a nebylo je kam umístit, 
neboť pevnost byla značně přeplněna. 
Dr. Syllaba přišel s návrhem, aby byli 
propuštěni tuberkulózní vězni, čímž 
by se získalo místo pro vězně naka-
žené tyfem. S tímto řešením nakonec, 
nemaje jiné východisko, souhlasil 
i velitel Malé pevnosti Heinrich Jöckel. 
Doktor Syllaba okamžitě začal poři-
zovat seznam osob navržených k pro-
puštění, který čítal na 230 vězňů. 
Propouštěcí rozkaz byl nakonec 
schválen a oznámen 30. dubna s tím, 
že tuberkulózní vězni budou druhý 
den ráno propuštěni. Byli mezi nimi 
i Jan Lomoz a Čurda-Lipovský.

Po odbavení se 1. května dopoledne 
za propuštěnými vězni definitivně 
zavřela brána Malé pevnosti. Zdraví 
vězni byli za chvíli daleko před troji-
cí bývalých heft linků propuštěných 
z marodky, kterou tvořili Lomoz, 
Pluhař a Čurda-Lipovský. Kamarádi 
přidali do kroku a za chvíli jsme se 
vlekli značný kus za nimi jako žebráci: 
Lomoz, Pluhař a já. Jsme na tom všich-
ni stejně. Pluhař plandá se svými ne-
možnými ranci a po chvíli spustil nářek, 
že ztratil vestu – Lomoz má balík na 

ramenou a sotva jde – a mně se nevede 
lépe. Přesto však beru Lomozovy balíky 
na záda a šouráme se co noha nohu 
mine. [...] Slíbený povoz stále nepřijíždí. 
Je nám trochu chladno. Přijel duchovní 
čs. církve Syrovátka z Bohušovic na kole 
a odvádí si Lomoze. Dáváme mu na kolo 
balíky a vlečeme se bolestně pomalouč-
ku k nádraží.46 

Hned 2. května oznámil Jan Lomoz 
diecézní radě dopisem své propuště-
ní a zároveň požádal z důvodů nemo-
ci o dvouměsíční zdravotní dovolenou, 
po které se chtěl opět vrátit do úřadu 
diecézního tajemníka. V CČS(H) však 
bezprostředně po ukončení války 
nastaly ne zcela standardní změny 
a jejím vedením ministerstvo školství 
a kultury pověřilo Ústřední národní 
správu CČS(H).47 To zároveň zname-
nalo odvolání doposud státem schvá-
lených členů ústřední rady a všech 
diecézních rad. Toto revoluční a bez-
precedentní rozhodnutí mělo pro Jana 
Lomoze za následek, že i on pozbyl 
práva navrátit se do svých předcho-
zích funkcí v pražské diecézi, s čímž 
se samozřejmě nechtěl smířit. Celá 
událost byla o to nepochopitelnější, 
že členy ÚNS byli i František Roháč 
a František Hub, kterých se Jan Lomoz 
zastal v jejich sporu s většinovou 
částí válečné ústřední rady.

Poté, co Jan Lomoz namísto poža-
dované několikaměsíční zdravotní 
dovolené obdržel od ÚNS oznámení, 
že se mu uděluje dovolená s okamži-
tou platností, která se v podstatě 
rovnala suspensi, poslal tajemníkovi 
ÚNS Hubovi své vyjádření k nastalé 
situaci. ÚNS CČS mi poslala strohý 
přípis bez jakéhokoliv vysvětlení, že se 
mi až na další uděluje dovolená s oka-
mžitou platností. Chápal bych a vítal, 
kdyby mi bylo oznámeno, že se vyho-

vuje mé žádosti a že se mi uděluje 2–3 
měsíční zdravotní dovolená, neboť ji 
opravdu potřebuji.[...] Nechápu ovšem, 
že se jedná o jinou dovolenou, o dovo-
lenou, která se rovná téměř suspensi 
z úřadu tajemníka diecézní rady. Vždyť 
dle vysvětlení, jež mi ústně bylo pozdě-
ji vzkázáno, bude záležet na příští die-
cézní radě, povolá-li mě zpět na mé 
úřednické místo, či nikoliv. Nepovolá-li 
mě, bude to znamenat vyhození na 
dlažbu. [...] Když mně bylo v Terezíně 
nejhůře a když jsem ztrácel již chuť 
k životu, byli tu dva dobří přátelé, doc. 
Syllaba a dr. Karel Novák, kteří mi ří-
kali: „Nesmíš se vzdát, musíš bojovat 
o život, vždyť církev Tě potřebuje, církev 
na Tebe čeká...“ A zatím na mě čekalo 
to nejbolestivější zklamání mého života. 
Ne, církev mě nepotřebuje, nečeká na 
mě, nechce moji práci, nechce využít 
mých zkušeností. To je pro mě krutější 
než mučení v Terezíně. [...] Nevím oprav-
du, proč jsem stavěn „ke zdi“. Důvody, 
jež jsem ústně, neoficiálně zaslechl, 
přece nejsou přesvědčivé. Nechci také 
rekriminalizovati, ani se dovolávati 
dřívějších věcí. Mohl bych jen poukáza-
ti, jak na poslední valné hromadě Jed-
noty duchovenstva mi byla přímo os-
tentativně projevena důvěra. Mohl bych 
se dovolávati toho, co jsem udělal pro 
Jednotu duchovenstva, mohl bych po-
ukázati, jak jsem se vzal za bratra 
Fr. Roháče, když většina ÚR ho perzek-
vovala. Víš dobře, že právě vy mladí jste 
měli u mě vždy otevřeny dveře i srdce. 
[...] Myslím, že jsem jediný ze všech 
vězněných a perzekvovaných gestapem, 
který nebyl na svém místě umístěn, ba 
který byl ať přímo či nepřímo označen 
za „nespolehlivý živel“.48 [...] Nebudu se 
bránit, nebudu rebelovat, nebudu se 
dovolávat úřadů jako vězněný, ponesu 
s trpkostí v srdci svůj úděl, který je pro 

45  ČURDA-LIPOVSKÝ, Bedřich: Terezínské katakomby, s. 273. 
46  Tamtéž, s. 309–310.
47  Členy ÚNS se stali: PhDr. Miroslav Novák (předseda), PhDr. František Hub (tajemník), František Roháč, Václav Lorenc, František 

Soukup, Ing. Miroslav Kouřil a Václav Molkup. Všichni členové až na předsedu Nováka církev během krátkého času opustili. 
48  V této souvislosti je nutné připomenout, že například synodní senior ČCE ThDr. Josef Křenek byl okamžitě po skončení války povolán 

zpět do úřadu, který zastával až do své smrti 15. června 1949.
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mě – opakuji – těžší, než mučírna v Te-
rezíně s tím vědomím, že jsem 25 let 
poctivě pro církev pracoval. Snad po 
létech, až mě tu nebude, přece se uzná, 
že se mnou se nemělo tak jednat.49

Zástupci ÚNS CČS(H) dopis Jana 
Lomoze nijak nepohnul, trvali na 
svém rozhodnutí. Přesto mu nadále 
někteří duchovní adresovali své žá-
dosti. V červenci 1945 obdržel dopis 
od vojenského duchovního CČS(H) 
Karla V. Víta, který od roku 1941 slou-
žil jako vojenský kaplan v RAF u čes-
koslovenského letectva.50 Vít se v něm 
obrací na Jana Lomoze jako na tajem-
níka diecézní rady a oznamuje mu, 
že by se již rád vrátil domů a začal 
pracovat pro svoji církev. Připomíná 
rovněž, že přestože od osvobození 
uplynulo již drahně času, zatím nebyl 
nikým z ÚNS CČS(H) kontaktován 
a připadá si tudíž poněkud zapome-
nutý. Závěrem dopisu vzpomíná: 
Nezapomněl jsem nikdy – ani moje žena 
– na Vás a na všecko, co jste pro mě 
udělal za mých bohosloveckých i raně 
duchovenských let. Dnes to všecko vidí 
člověk jinak a jinak oceňuje – a tak jsem 
si často uvědomil, že jste to byl vlastně 
Vy, který mě naučil úřadovat srdcem 
a farářovat jako člověk.51 

Jan Lomoz mezitím nastoupil léče-
ní v plicním sanatoriu v Kostelci nad 
Černými lesy, odkud ÚNS CČS(H) 
poslal sdělení, že nejpozději 30. září 
1945 léčení ukončí a okamžitě může 
nastoupit své úřednické místo v praž-
ské diecézi. Následovala lakonická 
odpověď předsedy Nováka, že se má 

dostavit do Prahy, kde s ním bude celá 
záležitost prohovořena. Stále však 
platilo, že mu byla udělena tzv. dovo-
lená až na další, takže nemůže do 
úřadu nastoupit sám o své vůli. Ne-
mocný Jan Lomoz se samozřejmě 
nemohl vydat na cestu, na což upo-
zornil i Miroslava Nováka, kterému 
zároveň připomenul, že bývalo v círk-
vi dobrým zvykem navštěvovat ne-
mocné duchovní. Ve dnech 20. a 21. 
října 1945 proběhlo v Praze na Vino-
hradech diecézní shromáždění, kte-
ré zvolilo novou Pražskou diecézní 
radu CČS(H). Ta se sešla na své první 
schůzi 5. listopadu 1945 a jednala, což 
je kuriózní, za dozoru členů ÚNS 

CČS(H) Nováka, Roháče, Lorence 
a Molkupa.52 V památný den bitvy na 
Bílé Hoře napsal Jan Lomoz svému 
příteli a nově zvolenému správci praž-
ské diecéze dr. Františku Kovářovi 
v reakci na jeho dopis o jednání nově 
zvolené diecézní rady: Předem: upřím-
ně, z celého srdce Ti blahopřeji k volbě 
správcem pražské diecéze. Nemohla být 
zvolena osoba povolanější. [...] Píšeš, že 
bratři z ÚNS prohlásili, že nejmocnější 
politická strana nepřipustí, abych měl 
nějaké vedoucí místo v církvi, za tako-
vé místo pak považují i místo tajemníka 
diecézní rady. Je-li tomu tak, museli 
bratři z ÚNS sami „moje věci“ straně 
předhodit na pospas – neboť kdo mě ve 

49  ÚAM CČSH, f. Personální spisy duchovních, osobní spis Jana Lomoze; dopis Jana Lomoze tajemníku ÚNS CČS(H) Františku Hubovi 
z 22. května 1945. 

50  Duchovní CČS(H) Karel V. Vít zahájil svou vojenskou kariéru v červenci 1938, kdy složil zkoušku na důstojníka duchovní služby 
v záloze. V prosinci 1939 opustil ČSR a přes Dánsko se dostal do Francie, kde byl zařazen jako duchovní u 1. divize se zvláštním 
úkolem v Paříži. V červenci 1940 se dostal do Velké Británie, kde nejprve sloužil jako osvětový důstojník. V únoru 1941 byl přidělen 
k čs. letectvu jako duchovní. V březnu 1941 byl odvelen na Inspektorát letectva do Londýna (osobní oddělení). Od 5. května 1945 
působil jako člen likvidační komise letectva v Londýně. V dubnu 1946 byl odvelen do ČSR na MNO. V roce 1946 dosáhl hodnosti 
štábního kapitána. 

51  ÚAM CČSH, f. Personální spisy duchovních, osobní spis Karla V. Víta; dopis Karla V. Víta adresovaný tajemníku pražské diecézní rady 
Janu Lomozovi z 13. července 1945. 

52  Srovnej ZELENKA, Milan: Persekuce. Úvahy nad archivním materiálem Diecézní rady Církve československé husitské v Praze. In: 
Nový zápas, č. 20. Literárně-historický odbor PD CČSH, Praha 1997, s. 23–31. 

Jan Lomoz a redaktor Václav Rýdl v prosinci 1945 v Kostelci nad Černými lesy
Foto: archiv Jany Jahodové
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straně znal a kdo by se o mne zajímal?! 
Jen fanatici à la Kouřil, Molkup, Lorenc 
etc. toho byli schopni! A myslíš, že tito 
fanatici připustí, aby jim kořist unikla? 
[...] Tito lidé vsadili na jednu kartu. Snad 
se domnívají, že tím CČS bude stranou 
protěžována. Že straníci se pohrnou do 
CČS. [...] Je bláhové věřit, že by strana 
chtěla církvi skýtat protekci, až přijde 
doba, kdy nebude třeba ohledů na církev 
vůbec[...] Dali jsme se pod kontrolu 
strany, ale zisk z toho nebudeme mít 
žádný. A až nastanou normální pomě-
ry, pak nevím, nevím... .53 

Celá poválečná kauza Jana Lomoze 
byla nakonec ukončena jeho vynuce-
ným odchodem do výslužby k 2. lis-
topadu 1946. K tomuto datu byl ve 
svém osobním výkazu stále veden 
jako diecézní tajemník, přestože od 
svého zatčení až do onoho dne nemo-
hl tuto funkci vykonávat.54 Jedinou 
funkcí, kterou mohl Jan Lomoz v po-

válečné historii CČS(H) zastávat, byl 
diecézní revizor matrik.55

Jan Lomoz se snažil být prospěšný 
své církvi alespoň úsilím o pomoc 

osvobozeným politickým vězňům z řad 
duchovních CČS(H). Sám se stal čle-
nem místní odbočky Svazu osvobo-
zených politických vězňů v Praze 7. 

53  ÚAM CČSH, f. Korespondence dr. Františka Kováře; dopis Jana Lomoze nově zvolenému správci pražské diecéze Františku Kovářovi 
z 8. listopadu 1945.

54  Srovnej ÚAM CČSH, f. Personální spisy duchovních, osobní spis Jana Lomoze; ustanovení v duchovní správě CČS. 
55  Tuto činnost však mohl Jan Lomoz vykonávat pouze do doby, než vešel v platnost zákon č. 268/1949 Sb., jímž bylo vedení matrik 

církevními úřady zrušeno, přičemž matriky a výpisy z nich byly prohlášeny za veřejné listiny, které nadále povedou národní výbory. 
Srovnej ÚAM CČSH, f. Korespondence dr. Františka Kováře; dopis Jana Lomoze patriarchovi Františku Kovářovi z 1. srpna 1949. 

Úmrtní oznámení Jana Lomoze                                          Zdroj: archiv Jany Jahodové

Jan Lomoz v Hrádku nad Nisou v roce 1956                                       
Foto: archiv Jany Jahodové
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příběh 20. století

Působil jako její místopředseda, ale 
pro nemoc se této práce musel vzdát.56 
Podporoval rovněž založení Sdruže-
ní duchovních-účastníků druhého 
odboje v CČS(H),57 které se poprvé 
sešlo 11. a 12. října 1947 na slavnos-
tech v Havlíčkově Brodě a Humpolci. 
Jan Lomoz se stal předsedou příprav-
ného výboru SDUDO, který poprvé 
zasedal ještě před zmiňovanými dvě-
ma slavnostmi ve vinohradském 
sboru CČS(H) v Praze.58 Po zahajova-
cím sjezdu pak nadále působil ve 
výboru SDUDO. Byl činný i publicis-
ticky: o svém věznění na Pankráci 
a v Terezíně napsal seriál do Českého 
zápasu, své vzpomínky uveřejnil 
i v knize Život za pravdu. Památník 
chodského hrdinství.

S postupujícím časem Jana Lomoze 
stále více sužovaly zdravotní obtíže. 
Radost mu v padesátých letech děla-
ly hlavně vnučky. Manželům Lomo-
zovým sice nebylo dopřáno vychovat 
vlastní děti, ale po smrti mladšího 
bratra Františka a jeho ženy se Lo-
mozovi ujali jejich dvou dětí Františ-
ka a Marie. Marie, která byla během 
okupace zaměstnána na diecézní radě 
v Praze jako úřednice, se v září 1945 
provdala za faráře CČS(H) Josefa Ja-
hodu, který byl v roce 1950 přeložen 
z Prahy do Hrádku nad Nisou. A prá-
vě tam prožil v roce 1956 Jan Lomoz 
své poslední léto. 

Ani na sklonku života nebylo Janu 
Lomozovi dopřáno klidu. K jeho ne-

mocem se přidala i vážná choroba 
manželky. V roce 1953 navíc někdo 
udáním upozornil na skutečnost, že 
manželé Lomozovi obývají ve Farské-
ho ulici v Praze 7 příliš velký byt, ze 
kterého byli nakonec vystěhováni do 
menšího bytu v Jankovcově ulici. 

Lomozovi samozřejmě pocítili i tvr-
dé důsledky měnové reformy. V do-
pise adresovaném manželům Jahodo-
vým popsal Jan Lomoz deziluzi tisíců 
obyčejných lidí z měnové reformy: Já 
věřil slovu československého ministra 
a bránil jsem se, že by jeho slovo neby-
lo pravé! Když ministr fi nancí loni v par-
lamentě prohlásil, že u nás nebude fi -
nanční reforma, že už jsme ji dělali 
v roce 1945 a že nyní tedy nebude a že 
není pro ni důvodu, že naše měna je 
pevná atd., tož každý poctivý občan 
tomu musel věřit! I jiní ministři prohlá-
sili totéž, celý tisk to opakoval a posmí-
val se těm, kdož kupovali o překot [...] 
Dnes ovšem už nevěřím a neuvěřím, ani 
kdyby deset ministrů přísahalo! Co by 
se stalo, kdyby takhle jinde ministr 
jednal?! A mrzí-li mě ještě něco, tož to, 
že jsou nejvíc postiženi lidé pořádní, 
skromní, šetrní a hospodární. A při tom 
rozhlas a tisk se nestydí tvrdit, že je to 
rána pro špekulanty a kapitalisty! [...] 
A to je na téhle třetí reformě to nejhrůz-
nější: ztráta důvěry v poctivost nejvyš-
ších činitelů a vítězství zla!59 

Vystěhováním z Farského ulice 
ztratil Jan Lomoz i bezprostřední 
kontakt se společenstvím církve. 

Z nového bytu nemohl již pro velkou 
vzdálenost navštěvovat sbor ani přá-
tele. Spříznění z církve chodili tedy 
na návštěvy k Lomozům. Blízké přá-
telství udržoval Jan Lomoz zejména 
s profesorem Husovy československé 
bohoslovecké fakulty v Praze dr. 
Ottou Rutrlem a moravským bisku-
pem CČS(H) dr. Bohumírem Cigán-
kem, se kterým ho pojil i podobný 
poválečný osud.60 Je příznačné, že 
oběma se lidovědemokratický po-
únorový režim postaral o předčasný 
odchod z tohoto světa a že oba jejich 
Pán povolal do své náruče téměř ve 
stejný čas.61

Válečný správce Pražské diecéze 
CČS(H) ukončil svou pozemskou pouť 
po krátké hospitalizaci 26. března 
1957 ve věku 67 let. Pohřeb se konal 
o tři dny později ve strašnickém kre-
matoriu. Dle přání zemřelého jej měl 
na poslední cestě doprovodit přítel 
dr. Otto Rutrle. Nakonec však za praž-
skou diecézi promluvil tehdejší biskup 
dr. Miroslav Novák, za celou církev 
se pak se zesnulým rozloučil patriar-
cha dr. František Kovář. O tom, jaké 
lásce a vážnosti se Jan Lomoz těšil 
u značné části duchovenstva i věří-
cích CČS(H), svědčila přeplněná ob-
řadní síň. Na poslední cestě ho pro-
vázela píseň Blíž k Tobě, Bože můj. Na 
smutečním oznámení byla právem 
vepsána slova: Byť se mi dostalo jíti 
přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti 
zlého, nebo ty se mnou jsi. (Žalm 23, 4) 

56  Srovnej Národní archiv, f. Československý svaz bojovníků za svobodu; členská přihláška Jana Lomoze.
57  Dále jen SDUDO.
58  Setkání přípravného výboru se uskutečnilo 19. května 1947. Za další členy výboru byli zvoleni faráři Karel Čepek a Karel Valeš.
59  Soukromý archiv paní Ing. Jany Jahodové; dopis Jana Lomoze manželům Jahodovým z 3. června 1953.
60  PhDr. Bohumír Cigánek (1874–1957), duchovní a moravský biskup CČS(H). Původně římskokatolický kněz. V roce 1901/1902 dosáhl 

doktorátu na katolické freiburské univerzitě. V letech 1909–1910 studoval v USA sociologii. Hned po vzniku CČS(H) vstoupil do 
nové církve a na žádost budoucího prvního patriarchy CČS(H) dr. Karla Farského se stal jejím duchovním v náboženské obci 
Plzeň-východ. V letech 1940–1946 sloužil jako farář v Praze na Zbraslavi. V květnu 1945 zde byl ustupujícími německými vojsky 
jako rukojmí zatčen a měl být posléze popraven. Trest však již nebyl vykonán. V listopadu 1946 byl zvolen biskupem moravské 
diecéze CČS(H). Po únoru 1948 byl na něho ze strany Státního úřadu pro věci církevní i některých levicově vyhraněných příslušní-
ků CČS(H) systematicky vyvíjen nátlak, aby ze své funkce odstoupil. Byl vyšetřován StB a nakonec jako jediný z čelných představi-
telů CČS(H) nebyl pozván ke složení slibu věrnosti. Svou funkci zastával až do konce března 1950, kdy z úřadu pod nátlakem 
odstoupil.

61  Bohumír Cigánek zemřel 5. ledna 1957 ve věku 82 let. 
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