studie a články

Kalich, srp a kladivo?
1

Zneužití institutu národní správy na příkladu Církve československé (husitské)
v komparaci s poválečným děním v České pravoslavné eparchii

M A RTIN JINDRA

V životě bezmála 950tisícové Církve československé (husitské) došlo bezprostředně
po osvobození Československa k zásadní změně, která měla rozhodující vliv na
její další směřování. Již 14. května 1945 pověřilo ministerstvo školství a osvěty
vedením církve Ústřední národní správu CČS a zrušilo tak veškerá státní schválení
dosavadních členů ústřední rady (ÚR) a diecézních rad celé církve. Tento revoluční
krok determinoval další existenci CČS(H) a měl za následek nastartování procesu
zanikání této církve ve smyslu ochabování intenzity života z víry.
2

3

Pnutí v církvi v posledních
letech protektorátu
Revoluční vznik Ústřední národní
správy CČS (ÚNS CČS) měl své kořeny
již v době Protektorátu. Tehdy se
v rámci nedobrovolně přejmenované
Církve českomoravské (CČM)4 vytvořila kolem bývalých členů Společnos-

ti ThDr. Karla Farského, Jednoty duchovenstva a Pracovní skupiny výtvarných umělců a architektů opoziční skupina duchovních a laiků. Pnutí
uvnitř církve se otevřeně projevilo
v roce 1943, kdy vznikl spor mezi většinovou částí ÚR CČM a zkušebním
komisařem oboru filozofie náboženství Františkem Roháčem, který svým

článkem Svědomí a svoboda v náboženství vyvolal vzrušení u některých
členů ÚR. Roháč ve své úvaze zastával
stanovisko, že svoboda svědomí každého jednotlivce opírající se o jeho
mravní a duchovní integritu stojí nad
všemi právními, mocenskými i organizačními prerogativy církve, čímž
zrelativizoval dosavadní pojetí auto-

1	Dále jen CČS(H).
2	Institut národní správy byl za odlišných okolností uplatněn i v případě starokatolické církve. Národní správa zde byla ustanovena od
15. ledna 1946 do 7. července 1954. Srov. TOMAN, Rostislav K.: Starokatolická církev v ČSR (CSSR) od roku 1945 do roku 1990. Diplomová
práce. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2003, s. 24–38.
3	
V církvi se odehrává trojí proces: vznikání – rozkvět – zanikání. Všechno trvale a současně. Nezáleží na tom, zda církev mizí z veřejnosti jako
celek nebo ztrácí fyzicky či duchovně jednotlivce. Církev je usmrcována v každém mučedníkovi, víc umírá v tom, kdo se sám prodá, a nejbolestněji umírá v každém dítěti, v jehož duši někdo zašlápne dobré semeno. I v historických zvratech, a také s každou starou generací odchází církev, která tu dosud žila. MÁDR, Oto: Slovo o této době. (Výbor z díla. Vybrala a uspořádala Jolana Poláková). ZVON, Praha 1992,
s. 237–238.
4	O změně názvu Církve československé na Církev českomoravskou rozhodlo ministerstvo školství a národní osvěty výnosem
č. 51310/40-V/2 z 22. dubna 1940. Historie změny názvu církve sahá už do doby krátce po vyhlášení tzv. slovenského štátu, kdy se
mimo území Protektorátu ocitlo devět náboženských obcí (NO) – první zásah do působnosti NO na Slovensku a Podkarpatské Rusi
proběhl již na podzim 1938. Dne 5. dubna 1939 ministerstvo školství a osvěty (MŠO) zrušilo svým výnosem ústavu CČS(H) a církev
přestala být na Slovensku zákonem uznávána. Právního základu pro svoji existenci tak na Slovensku pozbylo dvanáct NO a na třicet
místních výborů. Koncem září 1939 vyvolalo ministerstvo školství a národní osvěty na žádost Úřadu říšského protektora s představiteli církve jednání o změně jejího označení. Přestože se církevní představitelé původně klonili k názvu „Česká církev národní“ bylo
nakonec ministerstvu doručeno rozhodnutí patriarchy obsahující označení Církev českomoravská. K ústavnímu schválení nového
názvu nikdy nedošlo, přesto musel být používán až do května 1945. K oficiálnímu zrušení příslušného výnosu MŠO na žádost ÚNS
CČS z 2. srpna 1945 přistoupilo 19. září 1945 (výnos č. B-152.763-V). Ke změně názvu byla obdobně dotlačena i Náboženská společnost
československých unitářů, která změnila označení na Náboženskou společnost českých unitářů (výnos z 3. června 1940). K původnímu názvu se unitáři vrátili v listopadu 1945. MŠO vzalo jejich rozhodnutí na vědomí 24. prosince 1945. Charakteristika „husitská“
byla k názvu církve připojena z rozhodnutí VI. řádného sněmu v roce 1971.
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rity v CČM. Zároveň vyslovil i poža
davek, aby se svoboda svědomí kromě
víry odrážela i v učení církve, neboť
teologie není jenom formulací učení,
ale i výkladem tohoto učení ve vztahu
k realitě života. Učení se tudíž mělo
církvi stát i myšlenkovým nástrojem
k přeměně světa.5
V reakci na otištěný článek se vět
šinová část ústředí církve rozhodla
odvolat Fr. Roháče z funkce zkušební
ho komisaře.6 Na listopadové schůzi
ÚR CČM upozornil správce pražské
(západočeské) diecéze Jan Lomoz na
možnost rezignace celé zkušební ko
mise pro bohosloveckou výchovu,
pakliže by důvody pro Roháčovo odvo
lání nebyly dostatečně pádné.7 Větši
nová část ÚR CČM8 však setrvávala na
svém původním stanovisku, ba co víc,
rozhodla se učinit veškerá opatření,
aby kázeň a řád v církvi byly udrženy
v souladu s její představou. V první fázi
zbavila členství ve zkušební komisi pro
bohosloveckou výchovu Františka
Moce a Zdeňka Trtíka, následně byl
z vedení ústřední duchovní péče o mlá
dež odstaven další z členů výboru
Jednoty duchovenstva, farář Stanislav
Pelda.9 Spor František Roháč versus
ÚR CČM kulminoval v dubnu 1944.
Tehdy na základě Roháčova článku
Cuius regio – eius theologia10 a následné
přednášky Stav duchovenského dorostu vznesla ÚR CČM žádost, aby pražská
diecézní rada ihned přeložila tohoto
pomocného duchovního z pražské
vinohradské NO na venkovskou faru,

Delegace zástupců II. řádného sněmu CČS(H) u prezidenta Beneše. Zleva Fr. Kovář, Fr. Plechatý,
J. A. Tabach, M. Novák, Fr. Roháč, L. Musil a F. M. Hník, 10. ledna 1946.
Foto: ÚAM CČSH
jejíž sídlo mělo být vzdáleno alespoň
šedesát kilometrů od Prahy. Pro případ,
že by tak pražská diecézní rada neu
činila, bylo jí ze strany právního zpra
vodaje ÚR CČM JUDr. Josefa Dvořáka11
vyhrožováno revokací usnesení, podle
něhož si mohla pražská diecéze po
smrti patriarchy zvolit správce diecé
ze.12 Zároveň bylo ze strany ÚR CČM
zahájeno i kárné řízení s členy výboru
Jednoty duchovenstva: Arnoštem Šim
šíkem, Emilem Bolkem, Františkem
Hubem, Františkem Mocem, Stanisla

vem Peldou a Zdeňkem Trtíkem. Právě
tyto spory podnítily již během okupa
ce některé prokomunisticky vyhraně
né představitele k přípravám revoluč
ního řešení poválečného uspořádání
CČS(H).
V červnu 1946 vylíčil jedno z připra
vovaných řešení situace ve své zprá
vě František Roháč: Jedním z řešení byl
plán Jednoty duchovenstva. Spočíval
v jádru v tom, že ihned po konci války
mělo být výborem Jednoty duchovenstva
svoláno manifestační shromáždění du-

5	ROHÁČ, František: Svědomí a svoboda v náboženství. Svoboda svědomí, 1943, č. 7, s. 93–108.
6	V lednu 1944 Roháče v této funkci nahradil Antonín Vinklárek.
7	
Ústřední archiv a muzeum CČSH (dále jen ÚAM CČSH), fond (dále jen f.) Zápisy z ÚR CČM, zápis z plenární schůze konané 10. listopadu
1943. Srov. tamtéž, f. ÚNS CČS, nezpracováno, referát bohoslovců Vlastimila Zítka a Adolfa Mádra o krizi výchovy bohoslovců v Boho
slovecké koleji CČM v roce 1944–1945.
8	Ve sporech s Fr. Roháčem a výborem Jednoty duchovenstva proti rozhodnutím většinové části ÚR CČM vesměs hlasovali zástupci
pražské diecéze J. Lomoz a Fr. Plechatý.
9	
A PD CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zpráva Fr. Roháče o vzniku a činnosti ÚNS CČS z června 1946. V reakci na nelichotivý stav ve
vzdělávání duchovenského dorostu rezignoval na funkci spirituála Bohoslovecké koleje PhDr. Otto Rutrle. Přestože zástupci pražské
diecéze navrhovali na jeho místo faráře Z. Trtíka, byl většinovou částí ÚR zvolen PhDr. Viktor Šinták. ÚAM CČSH, f. Zápisy z ÚR CČM,
zápis z plenární schůze konané 9. února 1944.
10	ROHÁČ, František: Cuius regio – eius theologia. Svoboda svědomí, 1944, č. 2, s. 19–32.
11	Více o J. Dvořákovi viz Památník k šedesátinám. Jednomu z nejlepších. ÚR CČS, Praha 1945 (vydáno jako rukopis pro farní úřady CČS).
12	Patriarcha ThDr. G. A. Procházka zemřel po delší nemoci ve svém bytě v Praze-Dejvicích 9. února 1942. Správou církve byl usnesením
ÚR CČM z 13. února 1942 pověřen biskup Ferdinand Stibor.
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Dosud nepublikovaná žádost o zřízení ÚNS CČS z 13. května 1945
chovních a laických zástupců náboženských obcí. Na tomto shromáždění měl
být přednesen materiál svědčící o povaze vedení církve a tvůrci oligarchické
správy církve vyzváni ke složení úřadů.
V případě, že by odmítli, měla být nastoupena cesta otevřeného odporu
proti nim v jejich církevních funkcích.13
Jedním z důvodů, proč k tomu nedošlo,
byla ideová krize uvnitř vedení Jednoty duchovenstva, konkrétně mezi
tzv. biblicko-teologickou skupinou
(Z. Trtík, O. Rutrle a Fr. Moc) a prokomunisticky orientovanou částí Jedno-

Foto: NA

ty zastupovanou v té době především
Fr. Hubem.
S blížícím se koncem okupace přemýšlely nad poválečným uspořádáním
církve i další významné osobnosti CČM.
Na konci roku 1944 se k této otázce
konala schůzka bývalého místopředsedy ÚR CČM Františka Plechatého14
s Otto Rutrlem. Její závěry však naznačovaly postup v rámci demokratických
mantinelů fungování církve. Shodli se,
že po opětném nabytí samostatnosti
bude nutné ihned svolat diecézní shromáždění a provést volbu členů diecéz-

Počátky Církve československé
(husitské)
Vytvoření nejprve reformního a posléze
secesionistického hnutí, které dalo vzniknout
Církvi československé (husitské) – CČS(H), má
své kořeny v katolickém modernismu a reformním
katolicismu. Toto obrodné hnutí uvnitř římsko
katolické církve se na přelomu 19. a 20. století
snažilo o smíření křesťanského poselství
s moderním člověkem. Proto CČS(H) uchovala
některé prvky z katolictví (liturgie, svátosti).
Snažila se však od počátku duchovně navazovat
na odkaz české reformace (husitství, Jednoty
bratrské) a rozvíjet ho. Neúspěch reformně
naladěné části duchovenstva s požadavky na
liturgii a hlásání evangelia v rodném jazyce,
rozšíření církevní samosprávy s účastí laiků či
zdobrovolnění kněžského celibátu nasměroval
radikální křídlo kněží v čele s Karlem Farským
k realizaci reforem cestou činu – via facti.
O Vánocích 1919 byly podle Farského Českého
misálu s velkým ohlasem poprvé slouženy české
bohoslužby. Dne 8. ledna 1920 valný sjezd Klubu
reformních kněží s konečnou platností rozhodl
o odloučení od římskokatolické církve. Vznik
nové CČS(H) byl vyhlášen 11. ledna 1920
provoláním Národu československému. Při sčítání
lidu v roce 1921 se k již státně schválené církvi
hlásilo přes 525 000 členů. Prvním patriarchou
CČS(H) byl v červnu 1924 zvolen ThDr. Karel
Farský.

ních rad a členů ÚR, protože v posledních letech nesměla být diecézní
shromáždění svolávána a volby se
nemohly konat, takže členové ÚR CČM
a diecézních rad vedli správu církevního ústředí i diecézí, ačkoliv jejich
volební období již prošlo. Oba si byli
rovněž vědomi dalšího podstatného
faktu, totiž že dosavadní členové ÚR
CČM JUDr. Josef Dvořák, Josef Stržil
a farář František Fišera byli v době
první republiky členy Republikánské
strany zemědělského a malorolnického lidu (agrární strany) a PhDr. Fran-

13	
APD CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zpráva Fr. Roháče o vzniku a činnosti ÚNS CČS z června 1946.
14	Z funkce místopředsedy ÚR byl odvolán v souvislosti s případem Fr. Roháče 9. února 1944. Na jeho místo byl zvolen ministerský rada
J. Dvořák, čímž došlo k protiústavní kumulaci funkcí finančního zpravodaje a místopředsedy ÚR CČM. ÚAM CČSH, f. Zápisy z ÚR CČM,
zápis z plenární schůze konané 9. února 1944. Stejná osoba navíc zastávala funkce právního a stavebního zpravodaje ÚR ČCM.
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tišek Schneider členem Československé
národní demokracie a posléze Národního sjednocení,15 tedy stran, jejichž
vyhlídky v osvobozené republice byly
značně nejisté.

Soudruzi nikdy nespí
Cestu k samotnému ustanovení ÚNS
CČS urychlilo setkání zástupců pražské diecézní rady s J. Dvořákem, plánované na 15. května 1945. Prokomunisticky orientovaná skupina uvnitř
církve se výsledků této schůzky obáv a l a a r oz ho d l a se je d n at . D ne
13. května sepsala podání na MŠO, ve
kterém požadovala, aby správou církve byli pověřeni lidé, kteří osvědčili
své demokratické a protinacistické
smýšlení za německé okupace a jsou
ochotni a schopni provést očistu a připravit opravdové „lidově demokratické“
volby do všech církevních institucí
a orgánů. Žádost podepsali PhDr. František Hub, farář v Praze-Strašnicích,
PhDr. Miroslav Novák, profesor náboženství v Praze-Dejvicích, a Václav
Lorenc, duchovní v Praze-Dejvicích.16
Hned následujícího dne se k zatímnímu
správci ministerstva a stálému zástupci ministra PhDr. Jaroslavu Kudrnovskému dostavila deputace duchovních
a úředníků CČS(H) a požádala jej
o schválení Ústřední národní správy
CČS.17 Pouze na základě tohoto jednání došlo k jejímu bezprostřednímu
schválení, a to v doslovně navržené
podobě. Členy ÚNS CČS se tak stali:
PhDr. Miroslav Novák (předseda), Ing.
Miroslav Kouřil (místopředseda), PhDr.
František Hub (tajemník a referent pro
tisk a rozhlas, po přerozdělení kom-

Válečný správce pražské diecéze Jan Lomoz (vlevo) a válečný zástupce správce pražské diecéze
Karel Vodička, věznění v Malé pevnosti Terezín
Foto: archiv autora, ÚAM CČSH
petencí zastával pouze tajemnickou
funkci), František Roháč (teologicko-ideový referent, později ideový referent a spirituál Bohoslovecké koleje),
Václav Lorenc (zapisovatel a referent
pro okrajové složky církve – mládež,
sociální práce atd.,18 později referent
pro dílčí složky církve a pro organizaci církve v pohraničním území), František Soukup (pokladník, později finanční referent) a Václav Molkup
(správce kanceláře ÚNS a diecézní
kanceláře v Praze, později správce
protokolu a písárny, hospodářský
správce Bohoslovecké koleje).19
Samotný Dekret presidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby
nesvobody a o národní správě majet-

kových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, z 19. května 1945 ne-
specifikuje aplikaci institutu národní
správy na jednotlivé církve. Paragrafy
4 a 5 však obsahují výčet osob, které
lze považovat za státně nespolehlivé.
Je paradoxní, že zřízením ÚNS CČS tak
byli z vedení církve násilně odstraněni i dva za okupace uvěznění čelní
představitelé CČS(H), Jan Lomoz a Karel Vodička20, kteří se dočkali osvobození v Malé pevnosti Terezín.21 Celá
situace byla z pohledu uplatnění příslušného dekretu absurdní zejména
v případě válečného správce pražské
diecéze J. Lomoze, zatčeného pro odmítnutí vstupu do aktivistické České
ligy proti bolševismu.22

15	
Archiv NO CČSH Praha-Nusle, kronika náboženské obce CČSH Praha-Nusle, 1945, s. 1284–1285.
16	
Národní archiv (dále jen NA), f. Ministerstvo školství a kultury (dále jen MŠK), nezpracováno, karton (dále jen k.) 3898, signatura (dále
jen sign.) 47 VI, Československá církev, žádost o pověření ÚNS CČS z 13. května 1945.
17	Tamtéž, pověření Ústřední národní správy CČS z 14. května 1945.
18	Autor úmyslně ponechává doslovné znění textu, které mnohé napovídá o důrazech ÚNS CČS.
19	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zápis z ustavující plenární schůze ÚNS CČS konané 15. května 1945. Srov. tamtéž, zpráva o činnosti ÚNS CČS pro MŠO z 23. května 1945.
20	JINDRA, Martin: Životní příběh jednoho z terezínských vězňů, faráře Karla Vodičky. Český zápas, 2010, č. 31, s. 1 a 3.
21	J. Lomoz byl z Malé pevnosti Terezín propuštěn 1. května 1945 v rámci dvousettřicetičlenné skupiny tuberkulózních vězňů. K. Vodička
se dočkal propuštění 10. května 1945.
22	JINDRA, Martin: Jan Lomoz, jeden ze sabotérů České ligy proti bolševismu. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4., č. 1, s. 79–92.
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Poválečný stav v CČS(H) samozřejmě vrhal nepříznivé světlo na církev
jako celek. Zásluhou revolučního
přístupu ÚNS CČS tak došlo k možná
nechtěnému, přesto snadno předvídatelnému pošlapání odkazu desítek
duchovních,23 kteří se v řadách církve
aktivně podíleli na rezistenci proti
nacistickému zlu, přičemž nejméně
devětatřicet z nich24 bylo pro své aktivity v domácím odboji či v souvislosti s výkonem své služby r ůzně
dlouhou dobu vězněno. 25 Jak ukázal
následující vývoj, samozvaným národním správcům nešlo o žádnou očistu
– nebylo totiž ani od koho příliš „očišťovat“, 26 ale především o vyřizování
starých účtů, uchopení moci v církvi
a její „správné“ nasměrování.
Významnou roli v hladkém převzetí správy církve novou garniturou
pravděpodobně sehrála přítomnost
JUDr. Ladislava Šimšíka 27 na církevním odboru MŠO. Jeho angažmá v této
věci není doposud dostatečně objasněno, ale z nově nalezených dokumentů vyplývá, že právě on mohl významně přispět k rychlému a téměř bez-
problémovému ustanovení prokomunistické ÚNS CČS. Od roku 1945 byl
podobně jako pozdější patriarcha
Miroslav Novák veden ve zvláštní
evidenci členů KSČ, do níž oficiálně
vstoupil 1. prosince 1947. Do té doby
poskytoval církevně-politické infor-

Oznámení o zřízení ÚNS CČS pro ministerstvo
vnitra a Věstník MŠO, spolusignované Ladislavem
Šimšíkem
Foto: NA

23	Z CČS(H) se do domácího i zahraničního odboje zapojila i řada laiků. Viz např. KAŇÁK, Miloslav: Církev československá husitská v boji
proti nacismu. In: Theologická revue, č. 2, Praha 1975, s. 29–35. HOBZA, Radek: Církev československá (husitská) v odboji do r. 1942.
Národní Osvobození, 1999, č. 4, s. 8. JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků Církve československé (husitské) během
okupace. In: Církev československá husitská v odboji za 2. světové války. Sborník k 65. výročí rozhlasového vysílání v Praze-Vinohradech.
ÚR CČSH, Praha 2010, s. 8–16.
24	V církvi v té době působilo 293 aktivních duchovních.
25	JINDRA, Martin: Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín. In. Terezínské listy, č. 38, Terezín 2010, s. 91.
26	Z vedení církve není znám jediný případ, který by musely řešit mimořádné lidové soudy. Obdobná situace byla až na výjimky (nejznámější je asi případ Rudolfa Ceha a jeho angažmá pro Deutsche Christen) v duchovenském sboru i u činovníků rad starších.
27	ŠIMŠÍK, Ladislav (1907–1967) pocházel z početné rodiny, která se celá významně angažovala v CČS(H); jedním z jeho sourozenců byl
pozdější první plzeňský biskup Arnošt Šimšík. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Od 30. let působil na různých místech ve
státní správě. V letech 1938–1949 byl úředníkem na MŠO. Po založení Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) pracoval jako přednosta
oddělení nekatolických církví. Od školního roku 1951/1952 přešel jako profesor církevního práva a správy při katedře praktické teologie
na Husovu čs. bohosloveckou fakultu v Praze. V listopadu 1964 odešel do invalidního důchodu.
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František Hub byl po únoru 1948 povolán jako tajemník do Komise pro církevní a náboženské
otázky Ústředního akčního výboru Národní fronty. Od října 1949 pracoval na nově zřízeném SÚC
ve funkci náměstka, přednosty 3. odboru a šéfredaktora Ústředního církevního nakladatelství. V září
1953 byl zatčen pro podezření z hrubého zanedbávání vedení svého odboru, ale odsouzen nakonec
nebyl. František Roháč církev opustil v květnu 1949 a odešel na československé velvyslanectví
do Londýna. Krátce před jmenováním československým velvyslancem u OSN ho v srpnu 1952 v jedné
z pražských tramvají ranila mrtvice. Václav Lorenc z církve odešel na vlastní žádost v roce 1948.
Později působil jako pracovník církevního odboru na ministerstvu školství a kultury. Václav Molkup
opustil CČS(H) po únoru 1948 a stal se vedoucím kultového oddělení Krajského národního výboru
Praha. Od roku 1950 vykonával funkci krajského církevního tajemníka v Praze. Miroslav Kouřil se
jako člen a posléze předseda Divadelní dramaturgické rady a náměstek na ministerstvu informací
podílel na ideologické politice v oblasti divadla a čistkách v divadlech po únoru 1948. Působil jako
stranický pracovník na ÚV KSČ (v letech 1947–1952 byl vedoucím kulturního odboru). Spolupracoval
s Národním divadlem v Praze, kde byl v letech 1957–1963 vedoucím Scénografické laboratoře. V letech
1963–1974 vykonával funkci ředitele Scénografického ústavu. V roce 1971 byl jmenován profesorem
Filozofické fakulty UK.

Patriarcha Miroslav Novák po slavnostním křtu
dětí v příbramském sboru Mistra Jakoubka ze
Stříbra v červnu 1968
Foto: APD CČSH
mace komunisty ovládaným ministerstvům. Na vnitru Jindřichu Veselému
a na ministerstvu informací Vladimíru Ekartovi. V hodnocení jeho politické činnosti je doslova napsáno, že
byl od roku 1945 ve spojení s ústředím
KSČ prostřednictvím Františka Roháče
a Františka Fouska. […] Připravil půdu
pro únorové vyčištění a obsazení kultového odboru.28
V dopoledních hodinách 15. května
1945 oznámili členové ÚNS CČS29 místopředsedovi ÚR J. Dvořákovi, řediteli kanceláře ÚR CČS Fr. Pokornému
a referentu ÚR CČS pro tisk a rozhlas

A. Vinklárkovi, že z pověření MŠO
přebírají správu nad církví. Učinili tak
přečtením příslušného výnosu ministerstva, který dali následně místopředsedovi J. Dvořákovi k nahlédnutí;
k řádnému úřednímu písemnému
předání ovšem nedošlo.30 Na schůzce
v kanceláři ÚR nebyl přítomen dosavadní správce církve slezský biskup
Ferdinand Stibor ani představitelé
diecézních rad. Jak vyplývá z korespondence ÚNS CČS, správce církve
byl o ustavení církevní národní správy of iciálně informován nejdříve
17. května 1945.31

Obdobně postupovali národní správci i v jednáních s diecézními radami
a s biskupem moravské diecéze ThDr.
Josefem Rostislavem Stejskalem, 32
kterým byl opis pověření odeslán až
19. května 1945.33 Přitom již 16. května
1945 pověřila ÚNS CČS vedením jednotlivých diecézí nově jmenované
tajemníky (Arnošta Šimšíka v Praze,
Čeňka Brebise v Hradci Králové, Vladimíra Ekarta34 v Olomouci a Antonína Nogola v Moravské Ostravě-Radvan ic íc h). 3 5 S t a lo s e t a k h ne d n a
ustavující schůzi ÚNS CČS 15. května
1945. Z tohoto jednání vzešla řada

28	
APD CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, politické hodnocení L. Šimšíka (nedatováno).
29	Převzetí správy církve se nezúčastnil pouze Fr. Roháč, který byl teprve téhož dne povolán plénem ÚNS CČS z duchovní správy
v Albrechticích do Prahy, a Fr. Soukup.
30	Členové ÚNS CČS tuto okolnost později MŠO odůvodňovali tím, že zřízení církevní správy bylo oznámeno tiskem a rozhlasem a že až
do začátku června 1945 byl tento způsob považován za rovnocenný úřednímu sdělení.
31	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, návrh dopisu pro biskupa F. Stibora z 15. května 1945 vypracovaný V. Molkupem. Byl projednán
16. května 1945 a odeslán následujícího dne.
32	Pražská (západočeská) a královéhradecká (východočeská) diecéze byly toho času bez biskupa. Pražská z důvodu úmrtí patriarchy,
který byl zároveň pražským biskupem, a hradecká z důvodu nepotvrzení biskupa JUC. Jana Amose Tabacha protektorátními úřady po
jeho zvolení v roce 1941. K tomu došlo ze strany MŠO až 8. června 1945.
33	Zástupci pražské diecézní rady byli o zřízení ÚNS CČS informováni při své návštěvě na ministerstvu L. Šimšíkem 14. května 1945.
34	Dne 23. května 1945 jmenovala ÚNS CČS tajemníkem moravské diecéze profesora československého náboženství v Olomouci Rostislava
Libíčka. V. Ekart v té době služby církve opustil a věnoval se organizování KSČ v okrese Šternberk, kde se stal předsedou okresního výboru strany. Na podzim 1945 byl zvolen členem ZNV v Brně. Absolvoval Ústřední politickou školu KSČ v Doksech. Po volbách v roce 1946
nastoupil na ministerstvo informací jako referent pro církevní otázky, později přešel na MŠO. Po zřízení SÚC se stal přednostou 1. odboru,
působil zde do 1. října 1952. Po stranickém řízení odešel na brigádu do n. p. Aero Vysočany. Od 1. února 1953 pracoval jako brusič kovů
v n. p. Jawa v Praze. V září 1953 byl pro špatné hospodaření 1. odboru zatčen, ale vyvázl nakonec bez potrestání.
35	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, jmenování tajemníků diecézních kanceláří z 16. května 1945.
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Dlouholetý obávaný pražský krajský církevní tajemník Václav Molkup, místopředseda ÚNS CČS Miroslav Kouřil a válečný správce CČS(H) Ferdinand
Stibor (zleva)
Foto: ÚAM CČSH
dalších zásadních rozhodnutí: v celé
církvi byly zrušeny funkce vikářů,
měla být provedena očista rad starších
a připravována shromáždění NO, vydání prvního čísla oficiálního církevního periodika Český zápas si vzala
pod patronát ÚNS CČS, na faráře byla
v rozporu s církevní ústavou delegována plná pravomoc (v dohodě s radou
starších) a osobní odpovědnost za
pravidelný a nerušený chod života NO,
výkonu svých funkcí byli zbaveni a na
dovolenou posláni ředitel kanceláře
ÚR CČS František Pokorný, ředitel
Bohoslovecké koleje Martin Zeman,
redaktor Českého zápasu Antonín
Vinklárek, tajemníci pražské a moravské diecézní rady Jan Lomoz a Inocenc
Kuchař, spirituál a biskupský tajemník Viktor Šinták v Hradci Králové
a profesoři náboženství Oldřich a Jaroslav Hradilovi.36 Mezi de facto sus-

pendovanými se tak ocitlo několik
osob patřících k zakladatelské generaci církve. Tato kádrová opatření ÚNS
CČS zdůvodnila konstatováním, které
potvrzuje její skutečné úmysly ve vedení CČS(H): Tyto osoby buďto byly
účastny na nedemokratické správě
církve, nebo byly se starým režimem ve
vedení církve spojeny vztahy názorovými nebo zájmy osobními tak úzce, že byla
důvodná obava, že na svých místech
budou činnost ÚNS církve mařit.37
Druhá plenární schůze ÚNS CČS se
konala 16. května 1945. Přítomní členové38 rozhodli o rozeslání informativního oběžníku pro rady starších
i duchovní o vytvoření církevní správy, připravili dopis pro biskupa Ferdinanda Stibora o zániku jeho funkce
správce církve, zamítli návrh Václava
Molkupa na zřízení zemských národních správ církve, zřídili poradní sbor

a navrhli jeho složení, stvrdili podobu
prvního čísla Českého zápasu a v neposlední řadě se usnesli, že v přechodné době – nebyla nijak specifikována
– může ÚNS CČS okamžitě sesadit
kteréhokoli církevního funkcionáře.39
Na následujících dvou plenárních
schůzích, 18. a 22. května 1945, byla
vedle projednání běžných provozních
věcí a personálních otázek (na okamžitou dovolenou byl například poslán
bývalý správce východočeské diecéze
František Fišera, který se vzepřel proti ustavení ÚNS CČS a odmítal ji až do
13. června 1945 uznat)40 přijata některá
další závažná usnesení: 1/ Kárné řízení
bývalé ÚR proti členům Jednoty duchovenstva bylo zrušeno. 2/ Do redakční
rady Českého zápasu byli dosazeni
Fr. Hub, Fr. Roháč, V. Lorenc a Fr. Nechvátal. 3/ Byla schválena přešetřovací komise a její složení. 4/ Navržen byl

36	Tamtéž, zápis z ustavující plenární schůze ÚNS CČS konané 15. května 1945. ThDr. Oldřich Hradil i jeho bratr Jaroslav patřili k významným předválečným i válečným osobnostem CČS(H). Oba byli později z politických důvodů vězněni komunistickým režimem.
37	Tamtéž, zpráva o činnosti ÚNS CČS pro MŠO z 23. května 1945.
38	Opět chyběli František Roháč a František Soukup.
39	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zápis z plenární schůze ÚNS CČS konané 16. května 1945.
40	Fr. Fišera 24. května 1945 vydal společně se členem východočeské diecézní rady Josefem Tlustým oběžník, ve kterém informoval
všechny farní úřady a rady starších v diecézi, že diecézní rada neobdržela žádné oficiální vyrozumění o zřízení ÚNS CČS, označil jednání správců za protizákonné a v rozporu s církevní ústavou. Více viz HRDLIČKA, Jaroslav: Život a dílo prof. Františka Kováře. Příběh
patriarchy a učence. Nakladatelství L. Marek, Brno 2007, s. 307–308.
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akční program ÚNS CČS. 5/ Připravovalo se svolání synod duchovenstva
6/ sledována byla otázka obsazení nekatolického oddělení na MŠO příslušníkem některé z nekatolických církví.41
Mezi stěžejními diskutovanými body
se objevila také otázka platnosti biskupských funkcí. Tajemník Fr. Hub již
18. května 1945 navrhoval, aby oba
biskupové byli stejně jako ostatní církevní funkcionáři posláni na dovolenou.
Tohoto kroku se však ÚNS CČS zalekla,
neboť oba biskupové (Stibor i Stejskal)
se v církvi těšili velké vážnosti a úctě.
Proto definitivní řešení biskupského
statusu národní správci odkládali. Nakonec se do věci vložilo MŠO, konkrétně přednosta nekatolického oddělení
dr. Jan Ammer,42 který navrhl, aby byl
biskupský sbor přiřazen k ÚNS CČS.
Stejně tak měli správci církve přizvat
a začít spolupracovat se zástupci CČS(H)
na Husově čs. evangelické bohoslovecké fakultě v Praze.43 ÚNS CČS ministerský návrh akceptovala jen do jisté
míry. Začala sice zvát biskupy, zástupce profesorského sboru fakulty a předsedu ústředního finančního výboru
Fr. Plechatého na svá jednání, ale jejich
hlasy byly brány pouze jako poradní.44
Rovněž biskupská pravomoc vyjma
složky duchovenské byla přenesena na
ÚNS CČS, která tak rozhodovala ve
věcech právních, správních i výkonných.

Pohledy se různí
Na přelomu května a června 1945 se
začaly tříbit názory uvnitř samotné
ÚNS CČS. Zejména M. Kouřil, který
od prvních jednání opakovaně zdůrazňoval nutnost co nejrychlejšího
svolání církevního sněmu, se snažil
prosadit nové demokratické volby
v cí rk v i, včet ně z volen í nového
patriarchy.45 Protože jako místopředseda ÚNS CČS nebyl přizván k podpisu a projednání konečné podoby
zprávy pro rozhlas a zejména pro
MŠO, 46 inicioval svolání mimořádné
schůze, během které navíc vznesl
námitku proti novému přerozdělení
kompetencí v rámci ÚNS CČS a požadoval, aby zásadní věci byly řešeny
na pravidelných plenárních schůzích
a schvalovány všemi členy. Rovněž se
pozastavil nad skutečností, že nebyl
předem projednán a prohovořen pořad
první schůze poradního sboru. 47
Pro další fungování ÚNS CČS se dá
období na počátku června 1945 označit za klíčové. Vzhledem k rozsahu
tohoto textu se však krátce zastavím
pouze u dvou stěžejních událostí.
Právě v té době se totiž odehrála dlouho očekávaná setkání ÚNS CČS s biskupy Stiborem a Stejskalem. Setkání
s biskupem Stiborem z 5. června 1945
nevneslo žádné převratné změny do
dalšího působení ÚNS CČS. Přesto je

si třeba připomenout, že dosavadní
správce církve zpočátku nepřijímal
revoluční změny v CČS(H) nijak nadšeně: Dnes, ihned po obdržení jmenování tajemníkem ostravské diecéze,
zašel jsem k bratru biskupu Stiborovi,
který sice namítal, že postupujete neústavně, ale nijak příliš se nehněval.
[…] Jen jej mrzelo, proč jste mu nedali
vědět, že celé volby nového vedení mohly být provedeny docela dobře s vědomím jeho, kdežto takto jednáte proti
ústředí též demokraticky zvolenému,
které neslo těžkosti celé válečné doby.
[…] Nevím, jaký je teď právní stav bratra biskupa Stibora; on mi řekl, ať na
Vaši výzvu nereaguji. Já ovšem reaguji a velmi rád.48 Později alespoň usiloval o co nejrychlejší provedení demokratických voleb. 49
Ještě před bývalým správcem církve se do budovy ÚNS CČS dostavil
moravský biskup Josef Rostislav Stejskal. Jeho návštěvě předcházelo setkání s některými bývalými členy ÚR,
svolané J. Dvořákem na 29. května
1945,50 na kterém se přítomní usnesli podat stížnost Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí MŠO
o zřízení ÚNS CČS. Bývalé vedení
církve nabylo rovněž přesvědčení, že
po Dvořákově návštěvě u zástupce
ministra Jaroslava Kudrnovského
a rozkladu podaném na MŠO, bude
zřízení ÚNS CČS revidováno.51

41	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zápis z plenárních schůzí ÚNS CČS konaných 18. a 22. května 1945.
42	Není bez zajímavosti, že ÚNS CČS následně poslala na MŠO podání, ve kterém po dohodě s Českobratrskou církví evangelickou žádala,
aby byl přednostou nekatolického oddělení jmenován právník nekatolického vyznání. ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, podání
ÚNS CČS adresované prezidiu MŠO z 3. července 1945.
43	Stanovisko MŠO církevním správcům oznámil L. Šimšík, který současně představitele ÚNS CČS pozval k dalšímu jednání na ministerstvo, které se mělo uskutečnit za přítomnosti přednosty církevního odboru dr. Karla Čermáka 4. června 1945. Toto jednání bylo vyvoláno stížností bývalého místopředsedy ÚR CČM J. Dvořáka proti ustavení národní správy církve. ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno,
zápis z plenární schůze ÚNS CČS konané 2. června 1945.
44	Tamtéž.
45	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zápis z plenární schůze ÚNS CČS konané 30. května 1945.
46	Zprávu pro MŠO signovali zástupci nově zřízeného prezidia ÚNS CČS M. Novák, Fr. Hub a Fr. Roháč.
47	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zápis z plenární schůze ÚNS CČS konané 30. května 1945. Dne 22. září 1945 vzešel od ÚNS CČS
podnět směrem k diecézním kancelářím na rozšíření poradního sboru.
48	Tamtéž, dopis A. Nogola adresovaný M. Novákovi z 25. května 1945.
49	STIBOR, Ferdinand: Pastýřský list. Český zápas, 1945, č. 1, s. 1.
50	Schůzky se z bývalých členů ÚR nezúčastnil biskup F. Stibor a Fr. Plechatý.
51	K tomu nakonec nedošlo. Návštěvy se vedle bývalého místopředsedy ÚR Dvořáka zúčastnily i další osoby, např. O. Hradil. Více o sporu
J. Dvořák versus ÚNS CČS viz HRDLIČKA, Jaroslav: Život a dílo prof. Františka Kováře, s. 306-309.
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Při samotném jednání vznesl biskup
na přítomné správce církve (Nováka,
Molkupa a Roháče) řadu dotazů a navrhl jim, aby v zájmu urovnání vnitrocírkevních spor ů vedli jednání
přímo s J. Dvořákem, což se u členů
ÚNS CČS nesetkalo s pochopením,
neboť z jejich pohledu bylo Dvořákovým oponentem ministerstvo. Příznačnou odpověď biskup obdržel k případu suspendovaného 52 moravského
diecézního tajemníka Inocence Kuchaře, který tuto funkci zastával od
roku 1927 a patřil k zakladatelské
generaci CČS(H): ÚNS byla nucena
poslat na dovolenou všechny duchovní
– úředníky ústřední i diecézní správy,
u nichž si nemohla být naprosto jista,
že na svých místech nebudou činnost
ÚNS mařit.53 Závěrem jednání předseda ÚNS CČS biskupu Stejskalovi doporučil, aby obsah rozhovoru nesděloval bývalým členům ÚR.
Počátkem června 1945 vyšlo první
číslo Českého zápasu. Přineslo mimo jiné
výnos MŠO o zřízení ÚNS CČS, informace o jednáních církevních správců
s biskupy, Stiborův pastýřský list, poselství Jednoty duchovenstva či neúplný výčet duchovních padlých během
války. List začal rovněž otiskovat prohlášení, která měla deklarovat širokou
podporu ÚNS CČS. Zejména mladší
duchovenská generace, která vzhledem
k nastíněným vnitrocírkevním vztahům
během okupace měla výhrady vůči
představitelům ÚR CČM, změny v počátcích nadšeně vítala, aniž si uvědomovala budoucí dopady a nebezpečí pro
svobodné fungování církve.54 My jsme
to většinou přivítali, protože my jsme
neměli s našimi církevními orgány zrovna

dobré zkušenosti. Jak s ústřední radou
kolem našeho svěcení nebo vzhledem ke
zrušení zkušební komise. Takže jsme k nim
měli vesměs negativní postoj. Vraceli se
vlastně lidé, kteří byli ÚR CČM tehdy
zlikvidováni. Nešťastný byl ovšem ten
název národní správa.55
Zaznívaly však i opačné hlasy. Například největší náboženská obec
v církvi, kterou byla pražská žižkovská obec CČS(H), se ústy členů své
rady starších nadpoloviční většinou
hlasů vyjádřila proti okamžitému
projevení důvěry ÚNS CČS. Stejný
postoj zaujal předseda žižkovské rady
starších na červnovém diecézním
shromáždění, když se v otázce důvěry ÚNS CČS zdržel hlasování.56
Dne 31. května 1945 obdržela ÚNS
CČS dopis od duchovního a učitele
náboženství Jaroslava Halbhubera
(Habra), který v mnohém shrnuje
znepokojení části laické základny
církve z revolučního ustavení církevní správy: Považuji za vhodné, abych
Tě aspoň zčásti informoval bez jmenování míst a osob o náladě, která na
mnoze panuje v jižních Čechách mezi
našimi církevními příslušníky vůči revolučnímu vedení církve. Z těch, se
kterými jsem tam o věci mluvil, nebyl
ÚNS církve nikdo nakloněn, naopak
hleděli na nejnovější utváření poměrů
ve vedení církve s obavami, ne-li s vyloženou nedůvěrou. Dotazovali se mne,
jak jsou v tomto vedení zastoupeny
nynější politické strany a zda se tu neuplatňuje diktát strany jediné. Vytýkají pak zejména: 1. ÚNS je jediným národním výborem ve státě, který nebyl
ustaven svobodnou volbou, nýbrž který
byl zřízen po způsobu fašistickém – roz-

hodnutím jedné osoby z MŠO, a tedy
nedemokraticky. 2. Zřízení tohoto výboru v jediné ze všech církví ve státě
vyvolává v církvi i mimo ni dojem, že
jedině ona měla národní zrádce a kolaboranty, a veřejnost je zvědava na jejich
seznam. 3. K nápravě poměrů v církvi,
pokud bylo třeba, by prý stačila legální
cesta. 4. Faráři podle § 8 usnesení ÚNS
CČS dostávají kompetenci, jim nenáležející, na úkor předsedů rad starších.57
Katecheta se obával znechucení laických činovníků, jejich rezignace na
církevní funkce v radách starších
a v neposlední řadě hromadných výstupů z CČS(H).
Obdobně znepokojivé ohlasy přicházely i z Moravy. Trefně je za všechny
vyjádřil bývalý předseda rakovnické
NO a toho času pokladník NO v Třebíči František Holub: Byla opravdu tak
špatná naše církevní „hierarchie“, že bylo
nutné s povalením všech demokratických zásad nadiktovat nám národní
správu, a to tak, že ohromili jste nás
prostě zprávou z rozhlasu. Víš, vážený
bratře, jaký to byl otřes? Jistě nevíš!
A pak ten oběžník, který jste poslali nám
laikům. Ten byl takový, že jsem měl
pocit, jak z patra se na nás Vy tam ze
shora dolů díváte. […] Jsem toho přesvědčení, že Vaším postupem byla porušena ústava a že patří celá věc před
Právní radu. […] Předpokládám, že
ústřední rada nemůže tuto právní radu
svolat, poněvadž jste ji nechali úředně
rozpustit, ale předpokládám, že Vy sami
členové ÚNS naší milé CČS tuto Právní
radu svoláte a předložíte jí počet ze
svých kroků počínaje důvody, které Vás
vedly k tomu, že je dnes nad naší národní církví národní správa a že všechny

52	I. Kuchař byl oficiálně poslán na nucenou dovolenou, kterou ukončila až rezignace tajemníka moravské diecéze R. Libíčka. Dne
4. října 1945 byl I. Kuchař zástupci ÚNS CČS požádán, aby až na další začal opět spravovat diecézní kancelář v Olomouci. Definitivně
penzionován byl 1. října 1950. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Diecézní rada CČS(H) Olomouc, k. 111, inventární číslo (dále
jen inv. č.) 913, Osobní listiny a výkazy duchovních a kazatelů, osobní výkaz Inocence Kuchaře.
53	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, zápis z jednání biskupa J. R. Stejskala se zástupci ÚNS CČS z 1. června 1945.
54	Podporu ÚNS CČS v té době vyjádřilo rovněž několik duchovních, kteří byli později komunistickým režimem pronásledováni a vězněni.
55	
APD CČSH, f. Sbírka orální historie, záznam rozhovoru s farářem Rudolfem Němcem natočený 15. ledna 2008.
56	
A PD CČSH, f. Náboženské obce CČSH, nezpracováno, kniha zápisů o schůzích rady starších NO CČS(H) Praha-Žižkov, zápis ze schůze
rady starších konané 6. června 1945 a zápis z mimořádné schůze rady starších konané 27. června 1945.
57	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, dopis J. Halbhubera adresovaný ÚNS CČS z 31. května 1945. Srov. HRDLIČKA, Jaroslav: Patriarcha
dr. Miroslav Novák. Život mezi svastikou a rudou hvězdou. Nakladatelství L. Marek, Brno 2010, s. 81–84.
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II. řádný sněm CČS(H), Husův sbor v Praze-Dejvicích, 8. ledna 1946
demokratické zásady při jejím tvoření
padly a ohromení nám bylo připraveno
rozhlasem…58
V obsáhlé odpovědi na dopis činovníka třebíčské rady starších jeden z členů ÚNS CČS poměrně podrobně popsal
vnitrocírkevní příčiny zřízení ÚNS –
urovnání sporů uvnitř ÚR, mezi ústředím a Jednotou duchovenstva či pražskou diecézní radou. Pro nás jsou však
velice cenné následující věty popisující
vnější pohnutky zřízení ÚNS CČS. Deklarovaná očista církve se zcela vytra-

tila a na povrch vyplouvaly především
politické cíle samozvaných správců:
Každému, kdo vidí vývoj správně, je jasné,
že to, co se nyní děje, je pouhý počátek
dalekosáhlých hospodářských, sociálních
a kulturních proměn v naší vlasti. Lépe je
přizpůsobit se než být přizpůsobován. (sic)
A církev má co říci a bude mít co říci rodícímu se novému světu.59 Jak vidno, přestože se v církevním tisku neobjevily
žádné projevy nesouhlasu s nastoleným
směřováním církve, přijetí ÚNS CČS
nebylo zdaleka jednoznačné.

Foto: APD CČSH

Cíl je splněn. „Pokrokové síly“
v církvi zvítězily?
Dne 5. ledna 1946 vzalo MŠO na vědomí
a zároveň potvrdilo ustavení nové ÚR
církve.60 Tři dny poté započalo zahajovací jednání II. řádného sněmu CČS(H).
Národní správci vedle běžné správní
a výkonné moci splnili svůj hlavní cíl:
nasměrovat církev mezi „pokrokové síly
v národě“. Ve jménu této ideje připravovali i jednání sněmu. Během něj někteří z nich získali stěžejní postavení61

58	
ÚAM CČSH, f. ÚNS CČS, nezpracováno, dopis Fr. Holuba adresovaný M. Novákovi z 24. června 1945.
59	Tamtéž, dopis nejmenovaného člena ÚNS CČS adresovaný Fr. Holubovi ze 4. července 1945.
60	Jednalo se o výnos č. B-164216/45-V/2. Úřední věstník CČS, 1946, č. 1, s. 1–2.
61	Fr. Roháč se jako tajemník sněmu stal členem kulturního výboru, Fr. Hub členem věroučného, právního a organizačního výboru,
M. Novák předsedou liturgického výboru, V. Lorenc členem tiskového a propagačního výboru a M. Kouřil expertem výboru architektury a stavitelství.
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a dokázali prosazovat svou vůli i dále.
ÚNS CČS se tak stala pro jejího předsedu M. Nováka62 odrazovým můstkem k vedoucím úřadům v církvi63
a většině ostatních členů dopomohla
k politickým funkcím. Co pro samotnou CČS(H) údobí vlády národních
správců znamenalo a hlavně jaké
důsledky jí to přinese, již koncem roku
1945 dokonale předpověděl J. Lomoz:
Tito lidé vsadili na jednu kartu. Snad se
domnívají, že tím CČS bude stranou
protežována. 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 poměry,
pak nevím, nevím.64
Lomozem prorokovaná nebezpečí
si postupem doby uvědomovala stále
větší část CČS(H) a církev se tak rozštěpovala na dvě linie. Prorežimně
zaměřenou frakci navazující na činnost a směřování poválečné ÚNS CČS
reprezentoval v očích řídících, dozorčích i represivních složek státní moci
především M. Novák. Na dr uhou
stranu „reakční“ křídlo, které vzešlo
a své směřování odvíjelo od stále výrazněji v církvi rezonující biblicko-teologické orientace, zastupovali
zejména profesoři Husovy fakulty.65
Konfrontace dvou církevních směrů
probíhala v podstatě od roku 1946 po
celá padesátá léta a vyvrcholila na
V. řádném sněmu CČS(H) a později
také v období tzv. Pražského jara.
Církev stála na rozhraní a rozhodovala se, kterou cestou se vydat.66

Sněmovní materiál nazvaný Důvěrná zpráva o příčinách vzniku a o způsobu činnosti ÚNS CČS
z roku 1946
Foto: APD CČSH

62	Pozdější pražský biskup a patriarcha CČS(H) sice církev jako jediný z národních správců neopustil, ale zato se již v červnu 1945 na pokyn
člena ÚV KSČ Jindřicha Veselého stal důvěrným členem KSČ. NA, f. Archiv ÚV KSČ, Sekretariát 1945–1951, k. 40, inv. č. 189/17, schůze
Sekretariátu ÚV KSČ z 12. června 1951 (důvěrní členové KSČ).
63	Srov. HRDLIČKA, Jaroslav: Období po II. světové válce (1945–1948). In: 90 let Církve československé husitské. ÚR CČSH ve spolupráci
s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2010, s. 87.
64	
ÚAM CČSH, f. Korespondence Františka Kováře, k. A IV-34, inv. č. 137, dopis J. Lomoze adresovaný Fr. Kovářovi z 8. listopadu 1945.
65	Jádro biblicko-teologického směru tvořili systematický teolog ThDr. Zdeněk Trtík (profesorem 1950–1979), novozákoník ThDr. Jindřich
Mánek (1950–1977) a profesor katedry praktické teologie ThDr. PhDr. Otto Rutrle (1950–1961). V počátečních letech patřil k tomuto
triumvirátu i profesor sociální teologie, pozdější olomoucký biskup ThDr. PhDr. František M. Hník (1950–1955) a profesor katedry biblické teologie, první poválečný patriarcha CČS(H) ThDr. PhDr. František Kovář (1950–1951).
66	O názorovém tříbení a diferenciaci uvnitř CČS(H) v 50. a 60. letech více např. JINDRA, Martin: Z milosti trpět pro Krista. Životní příběh
faráře CČS(H) Václava Mikuleckého. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH Praha-Staré Město, Praha 2011.
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Tajemník eparchiální rady B. C. Lochman na sklonku války, J. A. Novák, poválečný ředitel Úřadu eparchiální rady v Praze a člen delegace, která
v lednu 1946 v Moskvě požádala o přijetí do jurisdikce ruské církve, a moravskoslezský protopresbyter Josef Rezek, nejvýše postavený církevní
hodnostář po popravě vladyky Gorazda (zleva)
Foto: Kronika pravoslavné církevní obce Řimice

Poválečné „dvojvládí“
v České pravoslavné eparchii
Do určité míry společné rysy s poválečným vývojem v CČS(H) můžeme
vysledovat také v České pravoslavné
eparchii. Pro tu však krátkodobé
„dvojvládí“ po květnu 1945 neznamenalo tak výrazný zlom v jejím dalším
směřování, které vyústilo až ve změnu jurisdikce. I tak nelze snahu o podmanění si správy nad eparchií a přístup MŠO ve sledovaném období
zcela pominout a bagatelizovat.
Při své obnově se pravoslavná církev
musela vyrovnávat s řadou překážek.
Z nich se jako jedna z nejzávažnějších
ukázala absence biskupa a duchovního správce. Podle ústavy platné před
15. březnem 1939 (představitelé pravoslavné církve považovali změny
provedené v ní po tomto datu vzhledem
k okolnostem za právně nezávazné67)

vykonávalo správu církve za popraveného vladyku eparchiální shromáždění a jeho výkonný orgán, eparchiální
rada. Přesto nastalo uvnitř pravoslavné církve s přispěním MŠO po osvobození krátkodobé „dvojvládí“.
V sídle eparchiální rady v Řimicích
úřadoval od 9. května 1945 stejně jako
před rozpuštěním církve její tajemník
Bohumír Cyprián Lochman, jenž byl
v kontaktu s předsedou církevního odboru, moravskoslezským protopresbyterem Josefem Rezkem. Ten byl nejvýše
postaveným církevním hodnostářem
v celé eparchii a z titulu své funkce
okružního protopresbytera obstarával
dohled nad svěřenými církevními obcemi (vzhledem k rozložení šlo o většinu
obcí v eparchii) a zajišťoval spojení mezi
nimi a eparchiální radou. Navíc jako
předseda církevního odboru přejímal
po smrti nejvyššího hodnostáře (archijereje) duchovní správu nad eparchií.68

Otec Rezek však byl dlouhodobě
nemocen. V prosinci 1944 se podrobil
operaci, která však nepřinesla kýžený
výsledek. Jeho zdravotní obtíže se
začaly stupňovat, a dne 24. dubna 1945
dokonce požádal tajemníka Lochmana, aby jej zaopatřil svatými tajinami.69 Ztrácí se očividně. Připomínal mi,
že ho budu pohřbívat, že jest to jeho
přání, a abych nezapomněl na promluvu.70 Z tohoto důvodu se tajemník
Lochman obrátil na člena eparchiální rady a církevního odboru ve Štěpánově, otce Jaroslava Deutsche, aby
se jako nejstarší kněz ujal zatímně vedení církevního odboru a dával epar
chiální kanceláři pokyny v obnoveném
církevním životě, jak a v čem měly by se
učinit v kanceláři příslušné zásahy. „Jste
nejblíže Olomouce, proto máte též nejvíce možností sejíti se s členy presidia
(prof. Bílý a prof. Hrdlička) a pojednat
o aktuálních záležitostech církevních.“71

67	
NA, f. MŠ 1918–1949, k. 3911, sign. 47 VII, příloha žádosti A. V. Červína a V. Kolomackého adresovaná MŠO z 15. května 1945.
68	Tamtéž, text Ústavy České pravoslavné eparchie z roku 1929.
69	
Archiv Olomoucko-brněnské eparchie pravoslavné církve v českých zemích (dále jen APC Olomouc), f. Osobní složky duchovních, nezpracováno, dopis B. C. Lochmana adresovaný J. Deutschovi z 21. května 1945.
70	Tamtéž, dopis B. C. Lochmana adresovaný J. Deutschovi z 26. května 1945.
71	Tamtéž, dopis B. C. Lochmana adresovaný J. Deutschovi z 21. května 1945.
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Současně J. Detschovi oznámil, že již
na MŠO odeslal žádost o obnovení
kongruy, o státní dotaci a o vrácení
zabavených matrik duchovním správám a vyzval jej, aby v prezidiu učinili potřebné kroky k obnovení církevního života eparchie. Konk rétně
navrhoval: Jmenování zástupce správce eparchie, ovšem v dohodě s nadřízenými úřady; zatímní obsazení pražské
duchovní správy; jmenování provisora
pro duchovní správu v Olomouci; vyřešení záležitosti duchovního Nerudy
z Dolních Kounic a prozkoumání zbytků
tamní církevní obce, má-li tam být dosazen duchovní správce; vyřešení otázky kněžského dorostu (dělníků málo)
atd., co za vhodné uznáte. Přemístit
eparchiální kancelář do Olomouce nepokládám za potřebné a nutné, když
mohla úřadovat tak dlouho v Řimicích
místo Prahy, postačí zcela jistě i na
přechodnou dobu opět Řimice.72
Do dění v eparchii se však vložil
pražský pomocný duchovní a člen
duchovního eparchiálního soudu Alois
Václav Červín a referent církevního
odboru, otec Vsevolod Kolomacký. Bez
jakéhokoli pověření se 17. května 1945
společně obrátili na MŠO s žádostí
následujícího znění: Za účelem zavedení pořádku a řádu odpovídajícího
schváleným předpisům v České pravoslavné eparchii, respektive zajištění jejích
nejnutnějších potřeb žádáme, aby pro
přechodnou dobu, než orgány České
pravoslavné eparchie budou moci se
ujmout svých funkcí, byli pověřeni prozatímním vedením České pravoslavné
eparchie dr. Ing. Alois Václav Červín
a Vsevolod Kolomacký. Zároveň poznamenáváme, že podle platné ústavy v případě úmrtí biskupa vykonává jeho úřad
– až na úkony svátostné – předseda
církevního odboru eparchiální rady Josef
Rezek, farář náboženské obce v Olomouci, který však pro vážné onemocnění
a pro přílišnou vzdálenost Olomouce od
Prahy nemůže administrativu obnovené
církve prakticky obstarávat.73 Své podání doprovodili konstatováním, že
nechtějí prejudikovat rozhodnutí

První oběžník národních správců adresovaný duchovním. Samozvaní představitelé ÚNS CČS se
v něm prohlašují za zachránce budoucnosti církve.
Foto: APD CČSH
a opatření, která učiní eparchiální
rada. Přesto MŠO požádali, aby do
doby, nežli se příslušné orgány eparchie ujmou svých funkcí – jak víme,
úřad eparchiální rady pracoval již od
9. května 1945 –, byla úřední jednání
vedena s nimi. Dále žádali navrácení
matričních knih a vyplacení zadržené
kongruy, což ale již před nimi 9. května 1945 učinil k tomu oprávněný ta-

jemník eparchiální rady Lochman,
který navíc žádosti adresované na
MŠO podepřel konkrétními údaji a výčtem duchovních na systemizovaných
místech i konkrétních církevních obcí,
kterým byly matriky odebrány.74 Nic
takového se v Červínově a Kolomackého žádosti neobjevuje a jejich podání tak zavání spíše snahou o získání
mocenských pozic.

72	Tamtéž.
73	
NA, f. MŠ 1918–1949, k. 3911, sign. 47 VII, žádost A. V. Červína a V. Kolomackého adresovaná MŠO z 17. května 1945.
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Kalich, srp a kladivo?

Oběžník ÚNS CČS(H) adresovaný radám starších. Národní správci v něm v duchu hesla „Kdo nejde
s námi, jde proti nám“ z církevních řad vylučují „podrývače“ a „škůdce“.
Foto: APD CČSH
Není příliš překvapivé, že v revolučním kvasu a zmatku MŠO hned následujícího dne, tedy 18. května 1945, oba

pisatele s okamžitou platností pověřilo vedením České pravoslavné eparchie, přičemž toto pověření bylo plat-

né po přechodnou dobu, než se řádné
orgány a představitelé eparchie ujmou
svých funkcí.75 Otec Červín o pověření dopisem informoval eparchiální
radu, což se z hlediska církevní ústavy jeví jako naprostý nonsens. Navíc
uváděl jako jeden z hlavních důvodů
pro dočasné převzetí správy nad eparchií nemožnost navázat spojení s eparchiální radou sídlící na Moravě. Jakmile ovšem obdržel zprávu, že se za
vážně nemocného protopresbytera
Rezka ujímá jeho funkce otec Deutsch
(odeslána byla 25. května 1945), okamžitě zahájil s úřadem eparchiální
rady čilou korespondenci. V dopise
odeslaném bezprostředně po doručení přípisu informujícího o nové funkci
otce J. Deutsche požádal o písemné
vyjádření předsedu církevního odboru a moravského protopresbytera
J. Rezka, zda jej může otec Deutsch ve
vedení církevního odboru zastupovat:
Aby nebyla kolize mezi Vaším přípisem
a výnosem MŠO o zatímní správě eparchie, žádám, aby důstojný o. J. Deutsch
dostal od důstojného o. Rezka písemné
pověření, přičemž prohlašuji, že jsem
ochoten konat i dále intervence u úřadů ve prospěch církve.76 Nastalou situaci komentoval tajemník Lochman
takto: Zdá se mi, že o. Červín a o. Ko
lomacký postupovali velmi nedočkavě,
jako bychom zde spali.77
V citovaném dopise z 28. května 1945
otec Červín také informoval eparchiální radu, že kromě intervencí u úřadů
neučinil jiných rozhodnutí, než že
z důvodů nutnosti a na žádost pražských věřících jmenoval sebe prvním
administrátorem a otce Metoděje
Františka Navrátila druhým administrátorem duchovní správy v Praze.
Tento svůj krok chtěl v případě, že otec

74	Tamtéž, podání tajemníka eparchiální rady B. C. Lochmana ohledně vrácení zabavených matrik a vyplacení zadržené kongruy adresované MŠO z 9. května 1945. Otec Lochman dokonce v žádosti uvedl, kde se zabavené matriky nacházejí.
75	Tamtéž, pověření MŠO adresované A. V. Červínovi z 18. května 1945. Opis pověření obdržely Zemské úřady v Praze a v Brně. Srov.
MAREK, Pavel – BUREHA, Volodymyr: Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953. CDK, Brno 2008, s. 380–386. Prozatímní vedení
bylo ustanoveno výnosem MŠO ze 7. července 1945 také v židovské náboženské obci v Praze, kterou dočasně spravoval přípravný výbor
vedený předsedou Ing. Arnoštem Frischerem. Viz Věstník MŠO pro rok 1945. Státní nakladatelství, Praha 1946, s. 46–47.
76	
Archiv hlavního města Prahy (dále jen AHMP), f. FÚ ČPC Praha, nezpracováno, dopis A. V. Červína adresovaný eparchiální radě
v Řimicích z 28. května 1945.
77	
APC Olomouc, f. Osobní složky duchovních, nezpracováno, dopis B. C. Lochmana adresovaný J. Deutschovi z 2. června 1945.
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Deutsch obdrží od protopresbytera
Rezka písemné pověření k vedení eparchie, dodatečně schválit. Na kancelář
eparchiální rady současně vznesl žádost, aby Zemskému úřadu v Brně
a v Praze (po vyšetření, co je s o. V. Abrahámem78 v Táboře, který se nám nehlásí)
podala žádost za výplatu kongruy, odpočivných a zaopatřovacích platů pro
duchovní, vdovy a sirotky.79
Eparchiální rada prostřednictvím
svého tajemníka přijala zprávu o administrování pražské církevní obce
s povděkem, ale k výnosu MŠO prozatím žádné stanovisko nezaujala.
Pražskou pravoslavnou duchovní
správ u jen infor movala, že spisy
ohledně kongruy, dotací a vydání
matrik byly již na MŠO odeslány. Až
13. června 1945 bylo, jako příloha
oběžníku v yzý vajícího duchov n í
k pastoračním návštěvám věřících,
rozesláno „Pověření“ vydané protopresbyterem Rezkem pro zastupujícího předsedu církevního odboru otce
Jaroslava Deutsche.80 Dvojpólovost při
správě eparchie tak naštěstí neměla
dlouhé trvání a nevedla k žádným
fatálním sporům uvnitř církve – pomineme-li, že byla jedním z důvodů
odchodu otce Lochmana z pravoslavné církve. Přesto se postup pražských
duchovních jeví jako přinejmenším
nestandardní.
Poměry v České pravoslavné eparchii, jejíž představitelé se ještě v květnu 1945 obrátili s prosbou na Svatý
synod Srbské pravoslavné církve, aby
v dohodě s československou vládou
vyřešil otázku uprázdněného biskup-

Vznik a vývoj České pravoslavné eparchie
Pravoslaví se v českých zemích hlásilo zejména k tradici cyrilometodějské, ale i husitské. Vznik
České pravoslavné eparchie je neodmyslitelně spjat s postavou reformního kněze Matěje Pavlíka,
který patřil k čelním představitelům obrodného hnutí uvnitř římskokatolické církve, z něhož vznikla
CČS(H). V září roku 1921 byl Matěj Pavlík v Bělehradě vysvěcen Srbskou pravoslavnou církví na
biskupa a přijal jméno Gorazd. O ideovou orientaci zápasící CČS(H) se v letech 1922–1924 stále
výrazněji štěpila na liberální svobodně křesťanský proud a zastánce pravoslavného směru. V létě
roku 1924 biskup Gorazd se svými stoupenci CČS(H) opustili a uchýlili se do Pravoslavné náboženské
obce v Praze, vedené arcibiskupem Sawatijem (A. J. Vrabcem, kterého v březnu 1923 vysvětil cařihradský
patriarcha). V pravoslavné obci byl po vleklých sporech v listopadu 1925 nejprve zvolen duchovním
správcem a v roce 1929 z ní (po schválení církevní ústavy státem i Srbskou pravoslavnou církví)
vytvořil Českou pravoslavnou eparchii sídlící v Praze a působící pod srbskou jurisdikcí. K té se v roce
1930 přihlásilo necelých 25 000 věřících. Eparchie se pod Gorazdovým vedením konsolidovala.
Od ledna 1930 vycházel Věstník České pravoslavné eparchie, na Moravě byl vybudován ve střední
Evropě jedinečný soubor pravoslavných chrámů, duchovní získali nárok na kongruu. Sám vladyka
Gorazd neúnavně putoval po církevních obcích, kde pomocí Lidového sborníku modliteb a bohoslužebných
zpěvů pravoslavné církve (vydán 1934) vyučoval věřící liturgickému zpěvu a konal četné přednášky
osvětlující podstatu pravoslavného křesťanství a liturgie. Navíc v roce 1940 stačil připravit k vydání
zásadní věroučný dokument v podobě Pravoslavného katechismu. Na počátku 40. let byla eparchie
organizována v jedenácti církevních a sedmi filiálních obcích.

ského stolce,81 se uklidnily po prvním
zasedání eparchiální rady v Olomouci, k terá ša la mou nsk y rozhod la
o ukončení prozatímní správy církve,
ale zároveň pověřila opět o. Červína,
aby nadá le jed na l ja ko por adce
a zmocněnec eparchiální rady s příslušnými úřady, přičemž schválení
těchto jednání si ve své pravomoci
eparchiální rada ponechala.82
Dne 1. srpna 1945 oznámila eparchiální rada MŠO změnu svého sídla,
které bylo po jedenácti letech přeloženo z Řimic do Olomouce, kde církev
pro své účely získala dvouposchoďový
dům. Kromě eparchiální kanceláře zde

byla vybudována malá bohoslovecká
kolej – naplnilo se tak přání zesnulého
vladyky Gorazda z počátku čtyřicátých
let –, kde byli ubytováni studenti s vedoucím semináře o. Novákem.
Život v eparchii se postupně konsolidoval a směřoval k přípravám
eparchiálního shromáždění, které
mělo provést nové volby a definitivně
uklidnit a ustálit dění v České pravoslavné eparchii, jež řadou vnitřních
a zejména vnějších vlivů směřovala
krok za krokem ke změně jurisdikce83
a nastartovala zcela novou etapu
svých dějin, která však již není předmětem tohoto textu.84

78	Otec V. Abrahám se v roce 1945 vrátil zpět do Tábora, ale v duchovenské službě nepokračoval.
79	
AHMP, f. FÚ ČPC Praha, nezpracováno, dopis A. V. Červína adresovaný eparchiální radě v Řimicích z 28. května 1945.
80	Tamtéž, oběžník s přiloženým „Pověřením“ adresovaný všem duchovním správám eparchie z 13. června 1945.
81	Z eparchiální rady – Obsazení osiřelého biskupství. Hlas pravoslaví, 1945, č. 1–2, s. 12.
82	
NA, f. MŠ 1918–1949, k. 3911, sign. 47 VII, oznámení eparchiální rady podepsané tajemníkem B. C. Lochmanem a prozatímním správcem
církve A. V. Červínem adresované MŠO z 21. června 1945. Dne 14. září 1945 z důvodů zaneprázdněnosti o. Červína jmenovalo předsednictvo eparchiální rady do funkce vyjednávače se státními úřady o. Č. Kráčmara. Viz Věstník MŠO pro rok 1945, s. 130.
83	Přestože eparchiální shromáždění přijalo na svém zasedání 8. listopadu 1945 usnesení o změně jurisdikce a způsobu jejího provedení
téměř jednohlasně – pouze dva z devětatřiceti přítomných delegátů se zdrželi hlasování –, je třeba konstatovat, že v řadách České
pravoslavné eparchie existoval proud, který nebyl změně nakloněn. Viz např. Archiv pravoslavné církevní obce v Řimicích, kronika pravoslavné církevní obce v Řimicích, 1945, s. 159.
84	Nejpodrobněji o dalším vývoji pravoslaví v Československu MAREK, Pavel – LUPČO, Martin: Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860–1992. CDK, Brno 2013.
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