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Karel Vítězslav Vít se narodil 6. září 
1911 v severočeském Valtířově u Vel-
kého Března v  rodině Františka 
Víta a jeho manželky Karly, rozené 
Hrabákové. Po absolvování českého 
státního reál ného gymnázia v Ústí nad 
Labem se v roce 1930 přihlásil na Hu-
sovu československou evangelickou 
fakultu bohosloveckou v Praze.5 Studia 
dokončil v roce 1937.6 Na kněze byl 
druhým patriarchou CČS(H) dr. Gus-
tavem Adolfem Procházkou vysvěcen  
18. září 1932.7 Krátce nato byl ustano-
ven duchovním CČS(H) ve Slaném.8 
V roce 1934 byl přeložen do Vinoře 

u Prahy. Za jeho působení byly pod 
vinořskou duchovní správou založeny 
filiální náboženské obce CČS(H) v Ča-
kovicích a Ďáblicích.9 V rozvíjející se 
farnosti si Karel V. Vít osvojil způsob 
konání polních bohoslužeb, které 
sloužil například na hradě Jenštejn, 
jenž je spojován s postavou Prokopa 
Holého. Tuto zkušenost později zúročil 
během válečných let.

Vojenskou kariéru zahájil Vít v čer-
venci 1938, kdy složil zkoušku na dů-
stojníka duchovní služby v záloze. 
Náhradní prezenční službu vykonal 
již o pět let dříve u divizní nemocnice 

v Terezíně, v letech 1936 a 1938 byl 
povolán na vojenská cvičení.10 Zá-
řijovou mobilizaci roku 1938 prožil 
u polní zdravotní roty. Mladý kněz si 
už v této době uvědomoval, že je třeba 
obstát ve „zkoušce ohněm“, v boji prá-
va proti nacistickému bezpráví, jež je 
postaveno na rasismu, antisemitismu 
a násilné národní expanzi. Kněžství, 
které na sebe vzal, mu neumožňova-
lo zůstat trpným divákem na straně 
zla. Jeho přesvědčení ještě umoc-
nila březnová nacistická okupace. 
V církvi požádal o roční „zdravotní“ 
dovolenou11 a připravoval se na od-

1  Dále jen CČS(H). Charakteristika „husitská“ byla k názvu církve připojena z rozhodnutí VI. řádného sněmu až v roce 1971.
2  Řada kaplanů hlásících se do československé zahraniční armády například neprošla základním vojenským výcvikem.
3  Karel V. Vít ovládal kromě češtiny ještě angličtinu, němčinu, francouzštinu a dánštinu.
4  Srov. PEJS, Oldřich: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Velké Británii (1940–1943), http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/duchvb.htm (cito-

váno k 1. 2. 2015).
5  V letech 1932–1934 studoval na Vysoké škole bohovědné CČS, kde složil první odbornou zkoušku, k níž předložil písemnou práci na 

téma „Český sever a otázka sociální“.
6  Ústřední archiv a muzeum CČSH (dále jen ÚAM CČSH), f. Osobní složky duchovních, potvrzení o absolvování druhé odborné bohoslovec-

ké zkoušky Karlem V. Vítem z 2. dubna 1937. Srov. Husitské bohosloví. Ročenka 1995. HTF UK v Praze, Praha 1995, s. 36.
7  Jáhenské svěcení Karel V. Vít získal 29. června 1932 v Husově sboru v Praze-Dejvicích. Vysvěcen byl společně s dalšími čtyřmi boho-

slovci patriarchou dr. Gustavem Adolfem Procházkou. Viz Svěcení na jáhny a kněze CČS. Úřední věstník CČS, 1932, č. 2, s. 13–14. 
8  POKORNÝ, František: Schematismus CČS 1933. ÚR CČS, Praha 1933, s. 167. Na místě duchovního vystřídal pozdějšího pražského biskupa 

a patriarchu CČS(H) Miroslava Nováka.
9  Vůbec první bohoslužby v Ďáblicích u Prahy Karel V. Vít vykonal v místní škole 24. února 1935. Kronika CČS v Ďáblicích, 1935, s. 3. 
10  VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, osobní vložka Karla V. Víta. 
11  ÚAM CČSH, f. Osobní složky duchovních, usnesení diecézní rady v Praze o udělení neplacené dovolené Karlu V. Vítovi z 8. ledna 1941. 

Kamarád československých letců

V řadách československé zahraniční armády ve Francii a Velké Británii bojovali 
během druhé světové války také duchovní různých vyznání. Jedním z těchto 
odhodlaných vlastenců byl farář Církve československé (husitské) 1 Karel V. Vít.  
Pro vojenskou duchovní službu měl – na rozdíl od většiny svých kolegů2 –  
výborné předpoklady. V roce 1938 absolvoval školu pro důstojníky duchovní  
služby v záloze, měl vynikající jazykové znalosti,3 jeho zdravotní stav a tělesná 
kondice byly hodnoceny jako nadprůměrné.4 Přesto v něm po odchodu z armády  
i z církevní služby zůstal pocit, že svá obdarování nemohl plně uplatnit.

MARTiN J iNDRA

Život vojenského duchovního CČS(H) Karla Vítězslava Víta

studie a články
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chod z okleštěného Československa. 
Do zahraničí, kde hodlal bojovat 
v řadách naší zahraniční armády, se 
vydal společně s manželkou Inger12, 
která byla v té době ve třetím měsíci 
těhotenství.13 Jak vyplývá z pozdější 
Vítovy korespondence, o jeho záměru 
odejít do zahraničí byli informováni 
a pomoc mu poskytli někteří jeho 
blízcí spolupracovníci. Sám o tom 
v srpnu 1945 z Londýna napsal: Dík 
bratřím a sestrám z náboženské obce 
vinořské, kteří znajíce mé úmysly a cíl, 
pomohli mi slovem i mlčením. Dík teh-

dejšímu výboru Jednoty duchovenstva 
a těm bratřím z ústřední a diecézní rady, 
kteří mi byli skutkem i radou při přípravě 
k útěku nápomocni.14 

Karel V. Vít před svým odchodem 
z Protektorátu patřil k členům výboru 
Jednoty duchovenstva CČS.15 Na val-
ném shromáždění na počátku roku 
1939 byl do výboru zvolen společně 
s majorem vojenské duchovní služby 
Ladislavem Kopalem (předseda), dr. 
Františkem Kovářem (místopředseda), 
Františkem Hoffrem (jednatel), Emi-
lem Bolkem (pokladník) a Františkem 

Mocem (redaktor).16 Když se v násle-
dujícím  roce složení výboru obměnilo, 
přibyli mezi čelné představitele Jed-
noty mladí levicově orien tovaní du-
chovní dr. František Hub a František 
Roháč.17 Právě posledně jmenovanému 
vyjádřil Karel V. Vít v prvním dopise 
do osvobozeného Československa 
své poděkování: S bratrským pozdra-
vem a s nejupřímnějším díkem zvláště  
Fr. Roháčovi za pomoc před odjezdem. 
Doufám, že brzy vynahradím.18 Obdob-
ně se vyjádřil směrem k tajemníku 
pražské diecézní rady, generálnímu 
vikáři a členu Jednoty Janu Lomozo-
vi19: Rád bych Vám znovu poděkoval za 
bratrské rozloučení, kterého se nám od 
Vás dostalo v prosinci 1939. […] Odešel 
jsem z domova z popudu svých kolegů 
z výboru Jednoty a vystupoval jsem ví-
ceméně jako oficiální představitel CČS 
v zahraničí…20

Okupovanou vlast opu stil farář Vít 
na konci roku 1939. Hranice přešel  
22. prosince 1939 u Podmokel na Děčín-
sku a ještě téhož dne se mu podařilo 
dostat se až do Warnemünde u Ros-
tocku.21 Dále pokračoval do dánského 
Gedsenu, odkud pocházela jeho man-
želka Inger.22 Vítovým cílem však byla 
Francie, kam dorazil v lednu 1940. 

Ve vojenské uniformě 

Ve Francii působil Karel V. Vít nejprve 
jako duchovní pod vojenskou správou 

Od této doby mu tedy nebyla vyplácena dotace. V květnu 1946 diecézní rada své usnesení o neplacené dovolené revokovala a zpětně 
Karlu V. Vítovi za dobu od ledna 1941 do dubna 1946 finanční kompenzaci doplatila, čímž de facto uznala kontinuitu jeho farářské 
služby. 

12  S Inger Larsenovou se Karel V. Vít seznámil pravděpodobně při svém předválečném pobytu v Dánsku.
13  Dne 6. června 1940 se manželům Vítovým narodil syn René.
14  VÍT, Karel V.: Bratři a sestry. Český zápas, 1945, č. 17, s. 68.
15  Karel V. Vít vykonával v Jednotě funkci zapisovatele.
16  Ze života Jednoty duchovenstva. Svoboda svědomí, 1939, č. 1–2, s. 30–31.
17  Ze života Jednoty duchovenstva. Svoboda svědomí, 1940, č. 3, s. 96–98. K válečnému a poválečnému působení těchto levicově vyhraněných 

duchovních viz HRDLIČKA, Jaroslav: Život a dílo prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence. Nakladatelství L. Marek, Brno 2007, 
s. 286–312. Srov. JINDRA, Martin: Kalich, srp a kladivo? Zneužití institutu národní správy na příkladu CČS(H) v komparaci s poválečným 
děním v České pravoslavné eparchii. Paměť a dějiny, 2013, roč. VII, č. 2, s. 24–38.

18  ÚAM CČSH, f. Osobní složky duchovních, dopis Karla V. Víta adresovaný členům Ústřední národní správy CČS z 6. června 1945.
19  Více o nacisty vězněném Janu Lomozovi viz JINDRA, Martin: Jan Lomoz, jeden ze sabotérů České ligy proti bolševismu. Paměť a ději-

ny, 2010, roč. IV, č. 1, s. 79–92. 
20  ÚAM CČSH, f. Osobní složky duchovních, dopis Karla V. Víta adresovaný Janu Lomozovi z 13. července 1945.
21  VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, osobní vložka Karla V. Víta.
22  ŠETEK, Jaroslav: Karel Vítězslav Vít – bojovník za svobodu. Český zápas, 2009, č. 50, s. 3.

Vinořský farář Karel V. Vít (třetí zprava) s manželkou Inger (vedle něj v klobouku) mezi věřící
mi v Čakovicích  Foto: archiv NO CČSH Praha-Ďáblice
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Československého národního výboru 
v Paříži, který po svém uznání ze stra-
ny Francie organizoval a řídil česko-
slovenskou armádu na francouzské 
půdě.23 Úzkou spolupráci navázal 
především s Československou evan-
gelickou misií, která pečovala o du-
chovní potřeby evangelické krajanské 
komunity. Když jsem přijel do Paříže, 
bylo mou první starostí dostat se do 
styku se svými kolegy v misijní práci. 

S radostným očekáváním jsem tedy 
přišel do č. 61 v ulici Bonaparte. […] Na 
šesti čtverečních metrech osm lidí se 
střídalo24: Misie evangelická, Církev 
československá, propaganda; admini-
strace a expedice Evanjelických hlasů 
(českoslov. i francouzského vydání); 
redakce, administrace a expedice La 
Démocratie Tchécoslovaque a všechno, 
co s tím souvisí – sociální práce, archiv, 
matriky, kartotéky, korektury atd.25

Vedle společné práce s Českoslo-
venskou evangelickou misií se Karel 
V. Vít podílel na ustavení a státním 
schválení CČS(H) ve Francii. Vydatné 
podpory se mu v této snaze dostávalo 
z Velké Británie od bývalého tajemní-
ka Ústřední rady CČS(H) pověřeného 
zahraničními styky, toho času profe-
sora Manchester College v Oxfordu 
dr. Františka M. Hníka. V březnu 1940 
Evanjelické hlasy přinesly informaci 

23  Působnost naší armády ve Francii byla obnovena na základě československo-francouzské smlouvy z 2. října 1939.
24  Mezi osazenstvo „Bonapartky“ patřili například redaktoři Evanjelických hlasů faráři Alexander Šimovec a Blahoslav Hrubý. 
25  VÍT, Karel V.: Beseda na rozloučenou s „Bonapartkou“. Evanjelické hlasy, 1940, č. 3, s. 42.

■  František Maria Hník, teolog, sociolog a  biskup cČS(H)
Narodil se 9. února 1905 v Úpici, okres Trutnov. Středoškolská studia absolvoval na gymnáziu v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou, v letech 
1923–1925 studoval na Vyšší škole sociální péče v Praze. Ve vysokoškolském studiu pokračoval na Filozofické fakultě UK v Praze a Masarykově 
univerzitě v Brně, kde v roce 1927 získal doktorát filozofie. V témže roce (3. července) byl v CČS(H) vysvěcen na kněze a čtyři roky působil jako farář 
v Náchodě. V září 1931 byl jmenován tajemníkem Ústřední rady CČS(H) pro mezinárodní a zahraniční styky. Teologické vzdělání si doplňoval během 
zahraničních pobytů na univerzitách v Chicagu a Oxfordu. V letech 1932–1934 přednášel na Vysoké škole bohovědné CČS. V roce 1936 se na Husově 
čs. evangelické fakultě bohoslovecké (HČEFB) habilitoval pro obor sociologie a křesťanská sociální etika. Po celá 30. léta patřil v CČS(H) k čelným 
ekumenickým pracovníkům. V roce 1938 odjel na pozvání na Manchester College v Oxfordu. Bezprostředně po svém příjezdu do Velké Británie začal 
s pomocí představitelů anglikánské a evangelických církví konat četné přednášky o Československu. Od prosince 1939 až do roku 1945 redigoval 
časopis The Spirit of Czechoslovakia. Po ustavení československé exilové vlády v Londýně byl povolán na ministerstvo zahraničních věcí a pově-
řen řízením oddělení pro kulturní styky. V této 
funkci setrval až do března 1945. Z podnětu dr. 
Františka M. Hníka byla 6. července 1940 na 
památné půdě Westminsterského opatství zalo-
žena Anglo-Czechoslovak Christian Fellowship. 
Čestným předsedou společnosti byl od počátku 
prezident E. Beneš, čestným tajemníkem pak 
samotný František M. Hník. Univerzita ve skot-
ském Aberdeenu mu 9. července1942 udělila 
čestný doktorát teologie. 

Do vlasti se vrátil v dubnu 1945 ve funkci 
tajemníka náměstka předsedy vlády Josefa Da-
vida. V prosinci 1945 (s účinností od října 1939) 
byl jmenován řádným profesorem sociologie 
a křesťanské sociální etiky na HČEFB, v letech 
1946–1947 vykonával funkci jejího děkana. 
Po zřízení samostatné Husovy československé 
bohoslovecké fakulty (HČBF) v Praze v roce 1950 
byl jmenován jejím prvním děkanem. V letech 1950–1955 vedl na HČBF katedru sociální teologie. Přestože po únoru 1948 navenek do určité míry 
přehodnotil své postoje vůči vládnoucímu režimu, jeho pozice v akademickém prostředí se neustále zhoršovala. Na sklonku roku 1955 pod silným tlakem 
státní správy opustil HČBF a přijal kandidaturu na úřad olomouckého biskupa CČS(H), kterým byl v lednu 1956 zvolen. Biskupská léta se pro něj stala 
jednou z nejtěžších životních etap, neboť musel neustále čelit útokům nejen ze strany státní správy, ale i od diecézního tajemníka, který společně se 
skupinkou několika duchovních spolupracoval a sympatizoval s vládnoucím režimem. Nakonec byl ze zdravotních důvodů nucen odejít v roce 1961 do 
invalidního důchodu. Zemřel v ústraní po dlouhé a těžké nemoci 28. dubna 1962 ve věku 57 let. Poslední rozloučení s Františkem M. Hníkem se konalo  
3. května 1962 v Olomouci. 

Dr. F. M. Hník (šestý zleva) na ekumenickém setkání v Canterbury za druhé světové války, foto: ÚAM CČSH
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26  Výkonný výbor Církve československé ve Francii. Evanjelické hlasy, 1940, č. 3, s. 39.
27  Církev československá ve Francii schválena. Československý boj, 1940, č. 18, s. 11.
28  O změně názvu Církve československé na Církev českomoravskou rozhodlo ministerstvo školství a národní osvěty 22. dubna 1940. 

Přestože nikdy nedošlo k potřebnému církevnímu ústavnímu schválení nového názvu, musel být používán až do května 1945.
29  Církev československá ve Francii schválena, s. 11.
30  Co nám píší bratři vojáci. Evanjelické hlasy, 1940, č. 3, s. 40.
31  PEJS, Oldřich: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Francii (1939–1940), http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/duchfr.htm (citováno k 1. 2. 2015). 
32  Bohoslužby na památku T. G. Masaryka v Tours. Evanjelické hlasy, 1940, č. 3, s. 34–35.
33  V sociální oblasti Výkonný výbor Církve československé společně s Československou evangelickou misií poskytoval např. finanční 

pomoc sociálně slabým rodinám, přispíval na vzdělávání dětí nebo vojákům na ubytování po čas dovolených. VÍT, Karel V.: The Work 
of the Czechoslovak Church in the Czechoslovak Air Force. The Spirit of Czechoslovakia, 1942, č. 9–11, s. 98.

34  Paul Desjardins (1859–1940) byl francouzský filozof a novinář, který třicet let organizoval mezinárodní setkání filozofů a intelektuálů 
v opatství Pontigny. 

35  In memoriam Paul Desjardins. Evanjelické hlasy, 1940, č. 3, s. 32–33.
36  Slavný pohřeb letce Františka Nováka. Československý boj, 1940, č. 18, s. 7.
37  PEJS, Oldřich: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Francii (1939–1940), http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/duchfr.htm (citováno  

k 1. 2. 2015). Srov. VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Karel V. Vít.
38  VÚA – VHA, f. Letecké karty, Karel V. Vít.

o založení Výkonného výboru Církve 
československé ve Francii.26 V květnu 
téhož roku se zpráva o schválení Círk-
ve československé ve Francii objevila 
i na stránkách Československého boje.27 
Pisatel článku neopomněl zdůraznit, 
že se tak stalo právě v době, kdy pro-
tektorátní úřady přiměly CČS(H) ke 
změně jména na Církev českomo-
ravská,28 což však pařížský Výkonný 
výbor Církve československé neak-
ceptoval. Naopak vyzýval všechny 
příslušníky CČS(H), aby zůstali věrni 
zásadám a duchu své církve, tak jako 
jsou věrni republice, její jednotě a je-
jímu vedení v zahraničí.29

Zahájení pastoračně-misijní čin-
nosti CČS(H) mezi roztroušenými 
skupinami věřících československého 
vyznání ve Francii, včetně vojáků, ne-
zůstalo bez odezvy. S potěšením přijal 
jsem zprávu v Evanjelických hlasech, 
že byla i zde ve Francii zřízena misie 
CČS. Ujišťuji tě, vážený bratře, že mnoha 
nám – a je nás tu mnoho – způsobilo 
to nesmírnou radost a těšíme se, že 
v brzké době budou zde slouženy i naše 
bohoslužby.30 Karel V. Vít skutečně za-
krátko začal vykonávat bohoslužby 
pro posádky v Agde, Pézenas a Mon-
tagnacu.31 Vůbec první bohoslužby 
sloužil 7. března 1940 v Tours. Skupina 
osmdesáti československých letců si 
zde připomněla 90. výročí narození 
prezidenta T. G. Masaryka. Karel V. Vít 
ve své promluvě k vojákům zdůraznil 

slova, která prezident pronesl před 
svým odchodem z veřejného života: 
Budu se na vás dívat, jak to povedete. Na 
závěr promluvil velitel československé 
letecké skupiny v Tours Emil Bušina. 
Vzpomínkové bohoslužby zakončil 
zpěv státní hymny a marseillaisy.32 
O tři dny později CČS(H) konala při 
stejné příležitosti bohoslužby přímo 
v Paříži. Díky několika dárkyním se 
při nich podařilo shromáždit první 
finanční příspěvky na fond pro čes-
koslovenské vojáky ve Francii.33

Duchovní Karel V. Vít rovněž za-
stupoval CČS(H) při bohoslužbách 
u příležitosti významných výročí, 
událostí a památných dnů. Když se  
13. března 1940 konal v opatství Pon-
tigny pohřeb francouzského filozofa 
Paula Desjardinse34, delegovaly Čes-
koslovenská kolonie v Paříži, Česko-
slovenská evangelická misie a CČS(H) 
Karla V. Víta, aby pronesl smuteční 
řeč nad rakví zesnulého profesora.35 
Společně s Blahoslavem Hrubým 
nechyběl ani na velkopátečních veli-
konočních bohoslužbách, které uspo-
řádali francouzští a britští protestanti 
v anglikánském chrámu britského vel-
vyslanectví v Paříži. Jako představitel 
CČS(H) také spolusloužil slavnostní 
bohoslužby na počest T. G. Masary-
ka (17. března 1940) a M. R. Štefánika  
(5. května 1940). Od března 1940 slou-
žil pravidelně každou první neděli 
v měsíci bohoslužby CČS(H) v Paříži. 

Pro jejich konání si církev propůjčova-
la farní kostel Foyer de l’Âme (Domov 
duše) francouzské reformované círk-
ve v ulici Rue du Pasteur-Wagner č. 7  
v 11. pařížském obvodu. 

Vzhledem k Vítově nasazení a anga-
žovanosti je překvapivé, že počátkem 
května 1940 nepronesl rozlučkovou řeč 
na pohřbu legendárního letce a akro-
bata Františka Nováka, který zemřel 
27. dubna 1940 v americké nemocnici 
v Neuilly. Přestože František Novák byl 
příslušníkem CČS(H), pohřební obřad, 
kterého se zúčastnila celá řada česko-
slovenských i zahraničních osobností 
včetně generálů Sergeje Ingra a Lou-
ise-Eugena Fauchera, vedl 3. května 
1940 v chrámu sv. Jana na pařížském 
předměstí Neuilly plk. duchovní služby 
a vedoucí Katolické misie pro Čecho-
slováky ve Francii Rudolf Zháněl.36 
Možným důvodem bylo, že pohřeb 
tak výjimečné osobnosti chtěl vyko-
nat přímo přednosta duchovní služby. 
V úvahu ale musíme brát i jen pozvolné 
organizování vojenské duchovní služ-
by ve Francii. Karel V. Vít – stejně jako 
řada jeho kolegů – byl až 5. června 1940 
povýšen na ppor. duchovní služby v zá-
loze s účinností od 1. května 1940. Do 
té doby byl veden jako svobodník, 
přestože by mu důstojnická hodnost 
přináležela.37 Dne 24. května 1940 Čes-
koslovenská vojenská správa rozhodla 
o jeho přidělení k náhradnímu tělesu 
1. čs. divize,38 kde bylo pro duchovní 
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službu CČS(H) v rámci nového uspo-
řádání vyhrazeno jedno místo. Přesto 
Karel V. Vít nadále částečně působil 
v Paříži, kde se věnoval pastoraci mezi 
věřícími CČS(H).39

Německý útok na západní frontě 
zahájený 10. května 1940 vedl k ne-
čekané a rychlé porážce Francie, která 
byla nucena 22. června 1940 kapitulo-
vat. V reakci na pád Francie prohlásil 
britský premiér Winston Churchill: 
Budeme bojovat dál, dokud hitlerovská 
kletba nebude z lidstva sňata.40 

Před československými vojáky, 
Karla V. Víta nevyjímaje, stál nelehký 
úkol: evakuovat se ve zdraví do Velké 
Británie. V Bordeaux se 20. června 
1940 nalodil na francouzskou ná-
kladní loď Forbin,41 která směřovala 
nejprve do Gibraltaru, kde se připojila 
k evakuačnímu konvoji směřujícímu 
do anglického přístavu Liverpool. 
Osazenstvu lodi42, na které odplou-
val i dr. Hubert Ripka, velel plukovník 
Sázavský, jejím kapitánem byl Jean 
Monamicq. Plavba z Gibraltaru pro-
bíhala již bez nepřátelských útoků, 
kterými byl transport ohrožován 
při naloďování i krátce po vyplutí.43 
Vzrušení na lodi tak zavládlo pouze 
při oslavách výročí bitvy u Zborova  
(2. července) a svátku mistra Jana 
Husa (6. července).44 Dne 7. července 
1940 připlul Forbin do Liverpoolu.

Duchovní služba u RAF

Po přesunu do Velké Británie byla si-
tuace vojenských duchovních značně 
nepřehledná. Dosavadní přednosta 
duchovní služby plk. Rudolf Zháněl 
byl 25. září 1940 pro svůj vysoký věk 
a zdravotní stav postaven mimo čin-
nou službu v armádě,45 pro kaplany 
nebyl vyhrazen dostatečný počet 
systemizovaných důstojnických míst. 
Bylo nezbytné přistoupit k reorgani-

zaci duchovní služby. Nový přednosta 
nebyl ministerstvem národní obrany jme-
nován a zbývající duchovní byli odkázáni 
na vlastní iniciativu. Tento stav se již 
během války nezměnil přes všechno 
úsilí jednotlivců najít u MNO porozu-
mění a dosíci zákonné rovnoprávnosti 
duchovní služby se službami ostatními.46

Po přistání v Liverpoolu odjel Ka-
rel V. Vít do shromažďovacího tábora 
v Cholmondeley. Po vzniku 1. česko-
slovenské smíšené brigády byl v září 
1940 dočasně přidělen jako osvětový 
důstojník k brigádní ambulanci.47 
Velitel 1. československé smíšené 
brigády gen. Bedřich Neumann48, 
vědom si Vítových profesních kvalit 
i procentuálního zastoupení pří-
slušníků československého vyznání 
v brigádě,49 zvažoval od října 1940 
vytvoření jednoho místa vojenského 
duchovního pro CČS(H).50 Příslušníků 
čsl. církve je více než evangelíků. Evan-
gel. duchovního jsem zařadil proto, že jde 
o Slováka. Spravedlivé by bylo zařadit 
voj. duchovního církve čsl. na důstoj-
nické místo, ovšem nemám již volného 
místa.51 Nakonec se však ukázala jako 
schůdnější varianta zařadit Karla  
V. Víta k letectvu s úkolem, aby ob-
čas dojížděl i k brigádě. Tento záměr 
byl realizován 21. ledna 1941, kdy byl 
Karel V. Vít přemístěn jako vojenský 
duchovní k československému letec-

39  VÍT, Karel V.: The Work of the Czechoslovak Church in the Czechoslovak Air Force. The Spirit of Czechoslovakia, 1942, č. 9–11, s. 98.
40  BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938–1945. Družstevní práce, Praha 1946, s. 85.
41  VÚA – VHA, f. Letecké karty, Karel V. Vít.
42  Lodní evakuační transport tvořilo i 117 mužů 1. ženijní roty včetně 7 důstojníků. VÚA – VHA, f. Československé vojenské jednotky ve 

Francii 1939–1940, k. 1, inv. č. 1, válečný deník ženijní roty.
43  Tamtéž.
44  Zda při té příležitosti Karel V. Vít jako kněz CČS(H) promluvil nebo sloužil bohoslužby, nevíme.
45  PEJS, Oldřich: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Velké Británii (1940–1943), http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/duchvb.htm (citováno 

k 1. 2. 2015).
46  VÍT, Karel V.: Vojenská duchovní správa za války. Český zápas, 1946, č. 17, s. 89.
47  VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Karel V. Vít. 
48  Bedřich Neumann (1891–1964) byl velitelem 1. čs. smíšené brigády ustanoven 14. srpna 1940. Dokumenty vztahující se ke Karlu  

V. Vítovi jsou signovány jeho krycím jménem Miroslav.
49  V říjnu 1940 působilo u brigády 8 % osob československého vyznání, 7 % evangelíků, 48 % římských katolíků, 21 % osob židovského 

vyznání, 1,5 % ostatních vyznání, 14,5 % osob se nehlásilo k žádnému náboženství.
50  Do té doby byla v útvarech brigády předepsána tři místa vojenských duchovních: jeden římskokatolický u pěšího praporu 1, jeden evan-

gelický u pěšího praporu 2 a jeden židovského vyznání u brigádní ambulance. Kromě toho byl jeden římskokatolický vojenský du-
chovní zařazen na důstojnické místo u náhradní roty. VÚA – VHA, f. Ministerstvo národní obrany Londýn 1940–1946, k. 9, inv. č. 26/15, 
návrh gen. Bedřicha Neumanna pro MNO z 1. října 1940.

51  Tamtéž.

Mjr. Karel V. Vít v době své služby u RAF za 
druhé světové války             Foto: VÚA – VHA
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tvu.52 Ve stejnou dobu byl k letectvu 
přidělen i římskokatolický duchovní 
František Pouchlý, kterého navrhl  
plk. v. v. Rudolf Zháněl. Ve zprávě div. 
gen. Rudolfa Viesta se v této souvislos-
ti objevila rýpavá poznámka na Zhá-
nělovu adresu: Tomuto bylo sděleno, 
že MNO samo jedná s britskými úřady 
a že není třeba, aby se v jeho vysokém 
věku zbytečně obtěžoval.53

Vzhledem ke značnému časovému 
vytížení, o kterém bude řeč dále, se 
Karel V. Vít věnoval pouze duchovní 
službě u Royal Air Force (RAF), kde 
poskytoval duchovní péči i evangelí-
kům a bezvěrcům, kteří v personální 
evidenci uvedli do povinné kolonky 
vyznání „Church of Czechoslovakia“.54 
Vice versa evangelický duchovní 
u pozemních jednotek po vzájemné 
dohodě obstarával duchovní službu 
i pro příslušníky CČS(H).55

Mezi povinnosti vojenského kap-
lana u československého letectva 
patřilo zejména: 1. konání bohoslu-
žeb a církevních obřadů (křtů, sňatků, 
pohřbů56) pro všechny příslušníky 
československého letectva v aktivní 
prezenční službě nebo pro rodinné 
příslušníky délesloužících, gážistů 
a důstojníků z povolání, 2. vedení 
matrik, 3. péče o nemocné a raněné, 
4. péče o hroby příslušníků českoslo-
venského letectva a jejich evidence, 
5. sociálně-etická péče o vojenské 
osoby a jejich rodinné příslušníky, 
6. spolupráce s lékaři a osvětovými 
důstojníky. Velitelé svěřovali vojen-
ským duchovním i celou řadu úkolů 
administrativních, sociálních, kul-
turních a osvětových. Jejich působení 
tak mělo mnohem širší dopad na for-

52  Tamtéž, k. 9, inv. č. 26/14, jmenování čs. duchovních k jednotkám čs. letectva z 21. ledna 1941. U čs. letectva v té době sloužilo  
64 % osob římskokatolického vyznání, 22 % evangelického a československého vyznání (nebylo rozlišeno), 2 % židovského vyznání, 
12 % osob se nehlásilo k žádnému náboženství.

53  VÚA – VHA, sbírka 20, sign. 20-1-13, zpráva MNO pro vojenskou kancelář prezidenta republiky z 28. listopadu 1940. Podobných nará-
žek můžeme nalézt víc. Vzhledem ke Zhánělovým zásluhám o organizaci duchovní služby ve Francii se nezdá strohý a přímočarý 
vojenský přístup jako nejvhodnější a nejcitlivější. 

54  Každý příslušník RAF měl zkratku církve, ke které se hlásil, uvedenou společně s evidenčním číslem na identifikačním štítku na 
krku.

55  VÍT, Karel V.: Vojenská duchovní správa za války, s. 89.
56  V letech 1940–1945 zahynulo ve Velké Británii při operačních letech, ve výcviku a mimo leteckou činnost nejméně 42 letců českoslo-

venského vyznání. VÚA – VHA, f. Československé letectvo – Velká Británie 1940–1946, k. 125, sign. C III-3c, seznam zahynulých  
čs. letců v Anglii.

Basil František Pouchlý s Karlem V. Vítem při pohřbu našich letců na vojenském hřbitově  
v Brookwoodu a Karel V. Vít v čele pohřebního průvodu ve Velké Británii Foto: VÚA – VHA
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mování osobnosti pilotů a leteckého 
personálu. 

Pozice vojenských duchovních pů-
sobících u letectva byla v řadě ohledů 
specifická a oproti službě vojenských 
kaplanů u pozemních jednotek i svým 
způsobem náročnější. Příslušníci 
letectva byli v rámci jednotlivých 
stíhacích a bombardovacích perutí 
rozptýleni nejen po celé Velké Britá-
nii, ale i v Kanadě a USA. Mimoto bylo 
letectvo téměř nepřetržitě v boji a ne-
jednou se stalo, že předem ohlášené 
bohoslužby v posledním okamžiku 
znemožnil odlet perutě do boje nebo 
bezprostřední příprava na něj. 

Co konkrétně služba vojenského 
kaplana u RAF obnášela, vylíčil Ka-
rel V. Vít v roce 1946: Bohoslužby se 
konaly příležitostně a stejně tak ná-
boženská osvěta. Činnost vojenského 
duchovního spočívala z převážné míry 
na příležitostných církevních úkonech 
(sňatky, pohřby57, křty) a na pastoraci. 
[…] Poměr mezi duchovními byl zde po 
celou dobu velmi přátelský a jeden sna-
žil se pomoci či usnadnit práci druhému, 
jak nejvíce mohl. Nebylo zde problémů 
s růzností vyznání ani mezi duchovními, 
ani mezi letci. Všichni si byli vědomi, 
že především je třeba jednoty a sou-
držnosti. Nebylo místa, ani času, ani 
zájmu na vyvolávání nesrovnalostí, ani 
na řešení mezicírkevních otázek. Každý 
cítil, že nejlépe slouží Bohu i lidem tím, 
že koná svou práci poctivě a přesně. […] 
Bohoslužby byly stejně navštěvovány 
nejen příslušníky křesťanských círk-
ví, ale i Židy, pro které jen občas mohl 
rabín vykonat shromáždění vlastní.58

57  Máme doloženo, že Karel V. Vít se účast-
nil i pohřebních rozloučení s letci řím-
skokatolického vyznání, jako např. 
v případě rtm. Prokopa Brázdy, který 
jako stíhací pilot 313. perutě zahynul 
24. dubna 1942, když havaroval se znač-
ně poškozeným letounem na anglickém 
pobřeží. VÚA – VHA, f. Československé 
letectvo – Velká Británie 1940–1946,  
k. 310, sign. C III-3c, nekrology pilotů 
313. stíhací perutě. 

58  VÍT, Karel V.: Vojenská duchovní správa 
za války, s. 89.

Karel V. Vít (vlevo v černém taláru) při pohřbu posádky wellingtonu  Foto: VÚA – VHA 

Obálka jednoho z čísel časopisu The Spirit of Czechoslovakia, které bylo věnované naší armádě 
Foto: archiv autora

PD_02_2015.indb   21 27.01.16   10:16



22 2015/02 paměť a dějiny  

studie a články

Z působení u RAF si Karla V. Víta 
pamatoval i legendární stíhač Fran-
tišek Fajtl: Karla Víta jsem znal, byl to 
výborný člověk, měli jsme se rádi. […] 
Byl to kamarád československých letců 
a vydatně nám pomáhal. Vyznamenání, 
která obdržel,59 si plně zasluhuje…60

Kromě zabezpečení duchovních 
potřeb československých letců u RAF 
farář Vít v součinnosti s dr. Františ-
kem M. Hníkem61, jenž působil na mi-
nisterstvu zahraničních věcí londýn-
ské exilové vlády, příležitostně konal 
bohoslužby při významných výročích 
a událostech spojených s dějinnou mi-
nulostí Československa i aktuálním 
děním v Protektorátu. Dne 1. října 1942 
tak například sloužil v londýnské ka-
tedrále sv. Pavla vzpomínkovou tryznu 
za popraveného pravoslavného vlady-
ku Gorazda,62 patřil také mezi církevní 
představitele, kteří v téže katedrále 
(v kapli sv. Dunstana) konali pobož-
nosti s přímluvnými modlitbami za 
Československo.63 V roce 1944 se díky 
svým rodinným vazbám64 na Dánsko 
podílel na založení Výboru českoslo-
vensko-dánské kulturní spolupráce, 
což kvitovalo zejména ministerstvo 
zahraničních věcí.65 To už působil 
na Inspektorátu československého 
letectva, kam byl odvelen 20. března 
1941. Zde sloužil až do počátku května 
1945,66 kdy byl přidělen k Likvidační 
komisi československého letectva 
v Londýně.67

Symbolické exhumace  
našich letců

Když se na počátku roku 1945 připra-
vovala obnova Československé evan-
gelické misie ve Francii, projevil Karel 
V. Vít zájem navázat na svoji službu 
v této organizaci v roce 1940.68 V Lik-
vidační komisi na něj však čekal jiný 
nelehký úkol. Byl pověřen symbolic-
kou exhumací padlých a zahynulých 
příslušníků československého letectva 
ve Velké Británii a převozem jejich 

„ostatků“ do Československa.69 Řeše-
ním symbolických (takto byly pojímá-
ny od samého začátku) exhumací se 
Inspektorát československého letec-
tva v Londýně zabýval od března 1944. 
Jejich podrobný plán byl vypracován 
v srpnu 1944 a obsahoval deset bodů: 
1. Provedením byla pověřena zvláštní 
komise sestavená z jednoho zástupce 
československého letectva (duchovní-
ho), jednoho zástupce MNO (případ-
ně vlády), jednoho zástupce Imperial 
War Graves Commission a úředního 

59  Karel V. Vít získal například Československý válečný kříž 1939, Československou medaili „Za chrabrost“ nebo The 1939–1945 Star.
60  AA, dopis manželů Fajtlových faráři Martinu Skočdopolemu z 30. ledna 2003. František Fajtl byl příslušníkem CČS(H). Jeho žena 

Hana dokonce během manželova věznění krátce vyučovala v Lounech a okolí československé náboženství. FAJTL, František: Dva 
údery pod pás. DITA, Praha 1993, s. 74. 

61  František M. Hník udržoval s Karlem V. Vítem stálý korespondenční styk, navštívil jej také na jeho londýnské adrese v Brondesbury 
Road, kde s manželkou a synem bydlel. 

62  Archiv MZV, f. Londýnský archiv 1939–1945, k. 538, oznámení Františka M. Hníka z 18. září 1942.
63  Bohoslužba za Československo. Čechoslovák, 1943, č. 22, s. 2.
64  Jak již bylo výše řečeno, Vítova manželka byla Dánka a farář tuto zemi jako zástupce CČS(H) navštívil již na konci roku 1938.  

VÍT, Karel V.: U našich přátel v Dánsku. Český zápas, 1939, č. 2, s. 15.
65  VÚA – VHA, sbírka 20, sign. 20-3-56, oznámení ministerstva zahraničních věcí o přípravách založení Výboru československo-dánské 

kulturní spolupráce ze 17. května 1944.
66  Dne 1. května 1943 byl povýšen do hodnosti poručíka duchovní služby v záloze. V březnu 1945 mu byla udělena Československá vo-

jenská medaile „Za zásluhy“ I. stupně.
67  VÚA – VHA, f. Kvalifikační listiny, Karel V. Vít. Dne 1. června 1945 byl povýšen do hodnosti nadporučíka, respektive 10. června 1945 

do hodnosti kapitána.
68  NA, f. Václav Patzak – AMV 5, k. 54, sign. 5-11, žádost Karla V. Víta adresovaná ministerstvu zahraničních věcí z 9. března 1945.
69  VÚA – VHA, f. MNO 1946, k. 113, sign. 80/6, hlášení o průběhu exhumací z 27. listopadu 1945. 

Karel V. Vít (vpravo) při odletu zástupců CČS(H) a dr. Johna Lathropa (druhý zleva) na konfe
renci v Cambridge v roce 1946 Foto: ÚAM CČSH

PD_02_2015.indb   22 27.01.16   10:16



Kamarád československých letců

paměť a dějiny 2015/02 23

fotografa. Prsť z hrobů byla ukládána 
do připravených provizorních uren 
označených jménem a datem. 2. Pro 
exhumace bylo připraveno tři sta pro-
vizorních uren. 3. S opatřením defini-
tivních uren se počítalo až na území 
ČSR. Pro jejich pietní uložení byl 
vybrán památník M. R. Štefánika na 
Bradle. 4. Slavnostního převozu uren 
na Bradlo se měly zúčastnit nejširší 
vrstvy občanstva. 5. Obdobně jako ve 
Velké Británii měly být symbolické 
exhumace provedeny i v dalších ze-
mích. 6. Stávající hroby padlých a za-
hynulých československých letců měly 
zůstat na původních místech a hřbito-
vech. Označení náhrobků bylo stejné 
jako u standardních typů britských 
válečných hrobů. 7. Pokrytí nákladů na 
provizorní i trvalé urny a jejich převoz 
zajišťovala československá vláda. 8. Na 
výrobu provizorních uren s vyrytými 
daty bylo doporučeno dřevo. 9. Bylo 
požadováno urychlené jmenování 
zástupce MNO do zvláštní komise 
a uvolnění nezbytné finanční částky. 
10. Imperial War Graves Com mission 
byla požádána o opatření souhlasu 
s provedením symbolických exhumací 
u příslušných úřadů.70

V březnu 1946 informoval Inspek-
torát československého letectva, že 
symbolické exhumace padlých přísluš-
níků československého letectva budou 
ukončeny na území Velké Británie a na 
Azorských ostrovech 31. března 1946. 
Prozatímní urny obsahující prsť z hro-
bů letců byly shromažďovány v budově 
Inspektorátu československého letec-
tva v Londýně. O jejich převozu do Čes-
koslovenska mělo rozhodnout MNO. 
Inspektorát vyzval tiskový odbor 
MNO k vydání tiskové zprávy, která 
by československé veřejnosti  objasnila 

důvody (pietní, finanční, technické, 
zamítavé stanovisko britských úřadů 
k exhumaci válečných hrobů), kvůli 
kterým bylo přistoupeno k exhuma-
cím symbolickým a nikoli skuteč-
ným. Hroby čs. letců roztroušené na 
87 hřbitovech po celém území Velké 
Británie,71 na Bahamských, Azorských 
a holandských ostrovech, v Kanadě, 
Francii, Belgii, Holandsku i Německu 
tak měly ve všech těchto zemích nadá-
le zůstat trvalým památníkem účasti 
našich letců ve druhé světové válce.72 
K výše uvedené zprávě Inspektorátu 
československého letectva v Londýně 
byl přiložen jmenný seznam 309 pad-
lých příslušníků československého 
letectva.73 Převoz byl stanoven na  
18. června 1946, přičemž v té době 
bylo k dispozici 248 provizorních uren 
s prstí z hrobů našich letců a kromě 
toho urny se skutečným popelem pěti 
padlých.74

Od Karla Vítězslava Víta, který byl 
od 1. led na 1946 povýšen na štábního 
kapitána, se nám zachovala zpráva, 
ve které coby řídící orgán Inspekto-
rátu ve věci symbolických exhumací 
a převozu prsti z hrobů našich padlých 
letců popisuje průběh celé akce: Během 
posledních měsíců a týdnů války jsem 
osobně navštívil hroby svých kolegů 
na Západě se souhlasem a podporou 
britského Air Ministry a Imperial War 
Graves Commission a uložil jsem do 
speciálně připravených plátěných sáč-
ků a schránek hlínu z těchto hrobů. Air 
Minis try a Imperial War Graves Com-
mission v Londýně nejenže daly připravit 
sáčky a schránky, ale daly mi k dispozici 
na tento úkol auto a letouny a připravily 
též rakev a urny s popelem letců čs. půvo-
du. Dokonce mi daly k dispozici i letoun 
311. bombardovací perutě (Liberator) 

a posádku, s nimiž jsem přiletěl do Ru-
zyně po slavnostním rozloučení na letišti 
v Anglii. Po příletu do Prahy nás nikdo 
ani nepřivítal a teprve na mou žádost mi 
velitelství letiště propůjčilo otevřený Jeep, 
se kterým jsem odvezl rakev a urny na 
Žižkov do Památníku osvobození. Tam 
na mou žádost nějaký štábní kapitán mi 
otevřel dveře a „kryptu“, do které jsme 
uložili, co jsme do Prahy přivezli. Bohužel 
jsem zapomněl jméno toho štábního kapi-
tána v Památníku osvobození. Nejednalo 
se tedy jen o „pozůstatky“, ale i o hlínu 
z hrobů padlých letců. […] Vrátil jsem 
se potom do Ruzyně a letounem zpět do 
Anglie, kde jsem celý případ hlásil písem-
ně svým nadřízeným na Inspektorátu  
čs. letectva v Londýně.75

Do Československa na minister-
stvo národní obrany, kde byl pověřen 
vedením sekce vojenských duchov-
ních CČS(H), byl Karel V. Vít odvelen 
v dubnu 1946. Vedení CČS(H) mu v této 
souvislosti prostřednictvím místo-
předsedy ústřední rady Františka 
Plechatého oznámilo: Ústřední rada 
vzala s potěšením na vědomí, že byla ob-
novena vojenská duchovní správa CČS 

70  Tamtéž, podrobný plán symbolických exhumací a převozu padlých příslušníků československého letectva z 31. srpna 1944.
71  O všechny tyto hroby se zavázala pečovat britská říšská komise pro udržování válečných hrobů.
72  VÚA – VHA, f. MNO 1946, k. 113, sign. 80/6, zpráva Inspektorátu československého letectva v Londýně o symbolických exhumacích 

a převozu padlých příslušníků československého letectva z 9. března 1946. 
73  Tamtéž, jmenný seznam padlých příslušníků československého letectva z 9. března 1946.
74  Tamtéž, zpráva vojenského a leteckého atašé ve Velké Británii plk. letectva Jaroslava Plasse z 15. června 1946.
75  ÚAM CČSH, f. Osobní složky duchovních, dopis Karla V. Víta adresovaný prezidentu Václavu Havlovi z 3. května 1990. Důvodem 

k napsání dopisu byl stručný článek v exilovém Českém Slově, který nepřesně informoval o nalezení „pozůstatků“ československých 
zahraničních letců v Národním památníku v Praze na Žižkově. Pozůstatky čs. zahraničních letců. České Slovo, 1990, č. 4, s. 6. O slav-
nostní uložení uren, po jejich objevení na Vítkově, se na počátku 90. let zasloužil zejména plk. Alois Konopický.

Karel V. Vít (uprostřed) zpět ve své obci po 
osvobození Československa 

Foto: archiv NO CČSH Praha-Ďáblice
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a že jsi byl aktivován jako její štábní ka-
pitán. Po dobrém uvážení všech okolnos-
tí rozhodla takto: 1. Církevní pravomoc 
pro funkci vojenského duchovního CČS 
v rozsahu pro celou československou 
armádu uděluje ústřední rada Tobě.  
2. Církevní pravomoc udělená ústřední 
radou CČS r. 1930 mjr. duch. Ladislavu 

Kopalovi76 obnovuje se s tím, že jest to 
pravomoc pro obvod jedné oblasti a to 
té, k níž bude mjr. Kopal ministerstvem 
národní obrany ustanoven. 3. Církevní 
pravomoc udělená škpt. Václavu Mano-
vi77 obnovuje se pro obvod oblasti, k níž 
byl škpt. Man ministerstvem národní 
obrany ustanovený. Toto rozhodnutí Ti 
ústřední rada oznamuje s tím, že bylo 
sděleno ministerstvu národní obrany.78

Z titulu přednostenské funkce za-
čal být Karel V. Vít zván na zasedání 
biskupských konferencí. Od května 
1946 spolupracoval s redakcí Českého 
zápasu, v roce 1947 zastával post šéf-
redaktora tohoto listu CČS(H). Činnou 
vojenskou službu opustil na vlastní 
žádost v září 1947.79

Duchovním v Newarku

V polovině června 1948 Karel V. Vít 
s manželkou a synem přicestoval do 
USA, aby zde z pověření CČS(H) půso-
bil v duchovní službě pro její nábožen-
ské obce. Potřeba ustanovit nového 
duchovního pro věřící za Atlantikem 
se v CČS(H) začala konkrétně řešit 
po návratu patriarchy dr. Františka 
Kováře z cesty po USA v červenci 1947. 
Patriarcha, který za oceán zavítal na 
pozvání Americké unitářské unie, zde 
v průběhu května a června 1947 mimo 
jiné navštívil několik náboženských 

obcí CČS(H).80 Při setkáních s věřícími 
si plně uvědomil naléhavou potřebu 
ustanovit alespoň jednoho nového 
duchovního z Československa. Když 
prosby amerických příslušníků na 
ústřední radu neustávaly ani po pa-
triarchově návratu do vlasti, rozhodlo 
se vedení CČS(H) učinit patřičné kroky 
k obsazení alespoň jednoho farářské-
ho místa v USA. Volba padla na Karla  
V. Víta, který se ústřední radě jevil 
jako optimální kandidát.81 Vedení 
CČS(H) tedy zahájilo jednání se státní-
mi úřady. Ta se však vlekla a přehoupla 
se až do období po únoru 1948. Přesto 
se nakonec podařilo pro Karla V. Víta 
získat potřebná schválení a jako zá-
stupce biskupa – patriarchy a delegát 
ústřední rady odcestoval do USA.82

Vítovou domovskou farností se sta la 
obec sv. Cyrila a Metoděje v Newarku.83 
Na americké půdě přistál 18. června 
1948 a hned v neděli 20. června zde 
sloužil spolu se svým předchůdcem 
reverendem Basilem Sychtou první 
bohoslužby. Čekalo na něj mnoho 
úkolů, do kterých se pustil s velkým 
nasazením. Vedle slovenských bo-
hoslužeb84 byly zavedeny pravidelné 
bohoslužby v anglickém jazyce,85 ne-
boť druhá a třetí generace Slováků, 
kteří ve sboru převažovali, již ztráce-
la znalost slovenštiny. Založena byla 
jednota mládeže, nedělní škola, v obci 

76  Více o Vítově předchůdci ve funkci přednosty sekce vojenských duchovních CČS(H) Ladislavu Kopalovi viz JINDRA, Martin: Ladislav 
Kopal a vojenská duchovní služba naší církve. Český zápas, 2012, č. 31 a 32, s. 1 a 3.

77  Václav Man byl v lednu 1949 ustanoven přednostou skupiny vojenských duchovních CČS(H). Dne 16. května 1949 byl dokonce jako ne-
katolický farář pověřen vedením celého duchovního oddělení na MNO, což se stalo vůbec poprvé za dobu trvání čs. vojenské duchovní 
služby. JINDRA, Martin: Tři osobnosti vojenské duchovní služby Církve československé (husitské). ÚR CČSH, Praha 2014, s. 8–9.

78  ÚAM CČSH, f. Osobní složky duchovních, dopis Františka Plechatého adresovaný Karlu V. Vítovi ze 17. května 1946.
79  Významný vliv na Vítův odchod z armády měla z jeho pohledu špatná systematizace vojenské duchovní služby, kterou považoval za 

nedemokratickou, nespravedlivou a pro něho osobně často i ponižující. 
80  V amerických státech New York, New Jersey a Pensylvánie bylo celkem dvanáct náboženských obcí CČS(H), z nichž jich po druhé 

světové válce zůstalo sedm. KOVÁŘ, František: K americkému zájezdu. Tisková korespondence CČS, 1947, č. 5, s. 1–3.
81  Karel V. Vít o duchovní službu v zahraničí rovněž projevil zájem. Navíc tehdy ještě nic nenaznačovalo jeho pozdější „politickou ne-

vyspělost“.
82  ÚAM CČSH, f. Osobní složky duchovních, potvrzení patriarchy Františka Kováře o odeslání Karla V. Víta do USA z 25. května 1948.
83  Náboženskou obec v Newarku založili slovenští krajané 17. června 1924. Po návštěvě patriarchy dr. Karla Farského, který na přelomu 

let 1925/1926 uskutečnil misijní a inspekční cestu po sborech CČS(H) v USA, byl do Newarku poslán kněz Alexander Lehner, který 
zde sloužil do roku 1937. Až do příjezdu Karla V. Víta byla obec administrována Basilem Sychtou z Perth Amboy. Za jeho působení 
získala vlastní sbor (1944). 

84  Většinu obce tvořili Slováci, z nichž mnozí do USA přišli již na konci 19. a na počátku 20. století. 
85  Karel V. Vít přeložil po svém příjezdu do USA Farského liturgii do angličtiny. První celoanglické bohoslužby s liturgií CČS(H) byly 

poprvé v historii církve slouženy 11. července 1948. 

Karel V. Vít s rodinou v USA v roce 1948
Foto: archiv autora
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pracovalo sesterské sdružení, které 
mimo jiné uspořádalo finanční sbírku 
pro Dětský domov dr. Karla Farského 
v Jílovém.86 Farář Vít pořádal přednáš-
ky, navštěvoval nemocné, k vydání se 
připravovalo první číslo sborového 
časopisu.87 Se svými spolupracovníky 
se rovněž pustil do přestavby bohoslu-
žebné místnosti na Clinton Avenue. 
V sobotu 13. listopadu měl nový sbor 
svou zatěžkávací zkoušku. Bylo to při 
smutné příležitosti pohřbu dvou jediných 
synů bratra Mitucha, poručíka letectva 
Emeryho a desátníka Martina. Oba 
padli v jednom měsíci roku 1944. Jeden 
v Evropě, druhý v Japonsku a nyní byla 
jejich těla převezena americkou vládou 
ke konečnému odpočinku v rodné zemi. 
Sbor právě dokončený byl naplněn do 
posledního místa.88

V následujících letech přibyli faráři 
Vítovi dva noví blízcí spolupracovníci: 
František Kraus89 a Augustin Jüngling, 

bývalý olomoucký farář CČS(H)90. Po-
třebuji Tě tu jako soli a už se na Vás 
všechny těším. Po příjezdu budete chvíli 
bydlet u nás, než Tě se vším obeznámím. 
Pak pojedeš do Endicottu a až si něco 
najdeš, vypravíme rodinu za Tebou. Tak 
se pilně uč anglicky. Je to nutné pro zdar 
práce. Zvolili jsme Tě už pod jménem Aug. 
Young do Rady CČS v USA,91 napsal Ka-
rel V. Vít faráři Jünglingovi před jeho 
odjezdem za oceán.

Od konce roku 1949 spolupráce mezi 
domovským ústředím CČS(H) v Česko-
slovensku a Karlem V. Vítem neustále 
slábla. Farář tedy společně se svou 
obcí učinil pokus vyjasnit si vzájemné 
pozice a postoje: Máme i ve svém středu 
bratry a sestry, kteří stejně jako před 
10 lety i nyní museli z obavy před per-

86  Dětský domov dr. Karla Farského v Jílovém zakoupil sociální odbor náboženské obce CČS(H) v Praze na Vinohradech v červnu 1937. 
Potřebným dětem sloužil po celé období nacistické okupace, kdy zde byly dočasně umístěny i židovské děti. V roce 1952 musel být 
přebudován na dům odpočinku pro seniory. 

87  ÚAM CČSH, f. Korespondence dr. Františka Kováře, sign. IV-39, inv. č. 554, dopis Karla V. Víta adresovaný Františku Kovářovi ze  
7. července 1948.

88  VÍT, Karel V.: Newark pokračuje. Český zápas, 1948, č. 48, s. 245.
89  Umělecký knihař František Kraus (1906–1992) pocházel z Březnice, kde před svým odchodem do USA patřil k nejhorlivějším členům 

CČS(H). Za Atlantik následoval svoji ženu Olgu, rodilou Američanku. V náboženské obci v Newarku působil jako její tajemník a laic-
ký kazatel až do 70. let.

90  Více o Augustinu Jünglingovi viz JINDRA, Martin: Případ olomouckého faráře Církve československé Augustina Jünglinga. In: Odboj 
a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 331–338.

91  AA, dopis Karla V. Víta adresovaný Augustinu Jünglingovi (nedatováno). 

■  Augustin Jüngling, farář cČS(H) a národně socialistický politik 
Narodil se 27. března 1909 v Plzni. Na kněze byl vysvěcen biskupem CČS(H) Stanislavem 
Kordulem 29. června 1930 v Praze. Po složení první odborné zkoušky v roce 1930 byl ustanoven 
pomocným duchovním v Čáslavi. Teologická studia na Husově čs. evangelické fakultě boho-
slovecké absolvoval v roce 1936. V letech 1931–1942 postupně působil v náboženských obcích 

CČS(H) v Přerově, Žilině, Bystročicích 
a Vyškově. V roce 1943 byl ustanoven 
farářem v Olomouci. Od roku 1945 
zastával významné funkce v Českoslo-
venské straně národně socialistické, 
byl i členem jejího ústředního výboru. 
Po únoru 1948 byl v Olomouci tzv. 
vyakčněn ze strany a na nátlak Okres-
ního akčního výboru Národní fronty 
Olomouc-venkov mu hrozila suspenze 
z farářské služby. Svoji složitou život-
ní situaci se roz hodl řešit emigrací. 
Na konci srpna 1948 se bez rodiny, 
která zůstala v Olomouci, ocitl v ute-
čeneckém táboře v Ludwigsburgu, 
kemp Krabbenloch, kde postupně 
získal významné funkce v táborovém 
komitétu. Této skutečnosti využil ke 
kontaktování dvou kurýrů, jejichž pro-
střednictvím byl od listopadu 1948 ve 
styku s rodinou, se svým nástupcem 
ve funkci olomouckého faráře CČS(H) 
Oldřichem Bukalem a přítelem z Čes-

koslovenské strany národně socialistické Františkem Kopeckým. Postupem času StB, poté, co 
zatkla jednoho ze zmiňovaných kurýrů, začala stíhat skupinu nazvanou Oldřich Bukal a spol., 
kterou tvořili dva faráři CČS(H), dcera biskupa CČS(H), úředník diecézní rady CČS(H) a několik 
členů stejné církve převážně z Olomouce. Tato skutečnost činí proces s Oldřichem Bukalem 
zcela výjimečný a v rámci poúnorového působení CČS(H) ojedinělý.
S pomocí Karla V. Víta mohl Augustin Jüngling opustit utečenecký tábor a 17. června 1950 odplul 
i s rodinou do USA. Zde dva roky vykonával duchovní službu pro krajany, posléze byl nucen odejít 
do civilního zaměstnání. V roce 1994 se i s manželkou Oldřiškou vrátil zpět do vlasti. Zemřel dne  
4. září 1996 v olomoucké vojenské nemocnici. Poslední rozloučení s Augustinem Jünglingem 
se konalo v Husově sboru v Olomouci o osm dní později.

Augustin Jüngling v modlitebně utečeneckého tábora, foto: ABS
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zekucí opustit svoji vlast, i když mnozí 
z nich s nasazením vlastních životů za 
ni bojovali. Slýcháme denně o popravách 
a věznění lidí, kteří v našich očích nemají 
jiné viny, než že nesouhlasí se současný-
mi vládci a poměry. Nerozumíme takové 
spravedlnosti a jako křesťané ji pova-
žujeme za bezbožnou.[…] Jsme již více 
než rok bez jediné osobní zprávy, listu 
či poselství od Vás a jen z nepřímých 
pramenů máme zkreslený pohled na Vás 
a Vaši práci. Budeme Vám, vážený bratře 
patriarcho, velmi vděčni, vzpomenete-
-li si na nás svým pastýřským listem, 
v němž nám odpovíte na všechny naše 
pochyby a starosti vyjádřené v tomto 
našem pozdravu.92 Zda se zástupci rady 
starších z Newarku dočkali odpovědi, 
to nevíme. Další události nasvědčují 
tomu, že spíše nikoli.

V únoru 1951 se farář Vít v USA 
podílel na slavnostní vzpomínkové 
bohoslužbě na T. G. Masaryka.93 Ob-
řad se uskutečnil v brooklynském 
unitářském chrámu Spasitele a z úst 
prezidenta Světového svazu pro svo-
bodné křesťanství a náboženskou svo-
bodu Johna Lathropa a Karla V. Ví ta 
zde zazněla i liturgie jednoho ze za-
kladatelů CČS(H) dr. Karla Farského. 
Krátce poté byla faráři Vítovi z inici-
ativy Ústřední osobní komise úřadu 
patriarchy CČS(H) mise pro duchov-
ní správu náboženských obcí v USA 
odňata.94 Jako záminka posloužil jeho 
projev v rozhlasovém vysílání Hlasu 
Ameriky. Mluvil jako zástupce biskupa – 
patriarchy. Ke konci svého projevu vyslo-
vil naději ve zvrat věcí u nás. Vzhledem 
k tomu, že již dříve podobným způsobem 
se podle doslechu jmenovaný duchovní 
vyjadřoval shodně se zrádnou emigrací, 
navrhuje ústřední osobní komise, aby 
biskupský sbor dal návrh ústřední radě 

k odnětí mise duchovnímu Vítovi.95 Služ-
ba Karla V. Víta v CČS(H) se tak na 
několik desetiletí uzavřela.

Po roce 1989 se Karel V. Vít poku-
sil opět navázat kontakt s ústředím 
CČS(H) v Praze. Zůstalo však jen 
u korespondenčního styku. Coby 
reprezentant církve tak naposledy 
veřejně vystoupil při ekumenických 
bohoslužbách konaných v roce 1990 
v rámci oslav padesátého výročí bitvy 
o Británii a vzniku československých 
perutí.96 V taláru s husitským pá liem 
se tehdy v kostele Královského letec-
tva St. Clement Danes v centru Lon-
dýna opět setkal i s pilotem Otakarem 
Hrubým a jeho manželkou Marií, které 
v listopadu 1947 oddával v Husově sbo-
ru v Nové Pace.97

Přes řadu těžkostí si Karel V. Vít 
v čase války vydobyl své místo mezi 
našimi zahraničními vojáky (zejmé-

na letci), kterým skrze hlásané Pís-
mo zprostředkovával nepomíjející 
křesťanské hodnoty, připomínal jim 
duchovní rozměr jejich života a v nepo-
slední řadě byl nablízku, když bylo tře-
ba. Po osvobození Československa se 
rozmýšlel, zda zůstat v armádě, nebo 
se vrátit k farářské službě v CČS(H). 
Nakonec se vydal mezi věřící Čecho-
slováky do USA. Za oceán odjížděl ještě 
jako levicový intelektuál toužící po so-
ciálně spravedlivé společnosti.98 Brzy 
si však začal uvědomovat rozpory mezi 
ideály a realitou vládnoucího režimu 
v Československu a upozorňovat na ně. 
Jeho další setrvání v duchovní službě 
proto již nebylo žádoucí. Odešel tedy do 
Kalifornie, kde se věnoval výuce čes-
kého jazyka na Defense Language In-
stitute (tehdy Army Language School) 
v Monterey. Zemřel 11. srpna 1993.

92  Tamtéž, dopis Karla V. Víta a tajemníka rady starších Františka Krause adresovaný Františku Kovářovi (nedatováno). 
93  Srov. ŠETEK, Jaroslav: Karel Vítězslav Vít – bojovník za svobodu. Český zápas, 2009, č. 50, s. 3.
94  Ústřední rada CČS(H) rozhodla o odejmutí mise Karlu V. Vítovi na svém zasedání 13. února 1951. Z podnětu Státního úřadu pro věci 

církevní (SÚC) nebyl Karel V. Vít (ani náboženské obce v USA) o výnosu písemně informován. ÚAM CČSH, f. Osobní složky duchovních, 
zápis z jednání představitelů CČS(H) na SÚC z 8. března 1951. 

95  Tamtéž, podnět Ústřední osobní komise CČS(H) ve věci Karla V. Víta z 9. února 1951. 
96  HOŘEJŠÍ, Josef: Čs. zahraniční letci v Anglii. Hlas revoluce, 1990, č. 35, s. 1–2.
97  Sbor československé církve v Nové Pace. Český zápas, 1947, č. 48, s. 286.
98  Po osvobození Československa v roce 1945 byl Karel V. Vít organizován v Československé sociální demokracii. Své postoje vyjadřoval 

i v řadě článků, které publikoval v církevním tisku. Viz např. VÍT, Karel V.: Východ či Západ. Český zápas, 1945, č. 17, s. 65. 

Karel V. Vít při oslavě 50. výročí bitvy o Británii v Londýně  Foto: archiv O. Bezděkové
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