
Abstrakt 

Diplomová práce „Náboženská obec CČS(H) v Praze na Vinohradech v letech 1942–

1961“ pojednává o vývoji náboženské obce Církve československé (husitské) v Praze 

na Vinohradech v období let 1942 až 1961 v kontextu historického vývoje Církve 

československé (husitské). 

Úvodní část práce se zabývá dějinnými předpoklady vzniku Církve 

československé (husitské). Vedle osvícenství to byl především katolický modernismus – 

obrodné reformní hnutí uvnitř Římskokatolické církve na přelomu 19. a 20. století. 

Nelze opomenout ani významný vliv první světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a 

vznik svobodné Československé republiky v roce 1918, stojící na myšlenkách 

demokracie a humanismu. 

Druhá část práce přibližuje vznik náboženské obce CČS(H) v Praze na 

Vinohradech, její vývoj od doby založení CČS(H) do jejího státního uznání. Následuje 

obecný přehled prvních dvaceti let jejího vývoje v období první republiky, těžké období 

protektorátu se zaměřením na vývoj od roku 1942 až do poválečných let 1945–1950. 

Třetí část práce se podrobněji zabývá vývojem vinohradské náboženské obce 

v období let 1951–1961, které bylo poznamenáno vzrůstajícím tlakem ateistického 

totalitního státu a uplatňováním jeho proticírkevní politiky. Tato část práce blíže 

seznamuje s vedením náboženské obce, její duchovní správou a činností, vyučováním 

náboženství na školách, duchovní péčí o děti, biřmovance a mládež a v neposlední řadě 

také s její sociální činností, jakož i s významnými událostmi v životě náboženské obce. 

Čtvrtá část práce představuje šest významných osobností spojených úzce  

s náboženskou obcí v Praze na Vinohradech, kteří se výrazným způsobem zasloužili o 

její rozvoj a duchovní směřování. Jsou to: Jan Lomoz, první vinohradský farář; Arnošt 

Šimšík, farář a budovatel Husova sboru a prvního plzeňského biskupa CČS(H); Jaroslav 

Ebert a Vladimír Lenc, duchovní věnující se zejména práci s dětmi a mládeží; Jan Znoj, 

tvůrce sochařské výzdoby modlitebny Husova sboru a Hynek Pohl, vinohradský farář 

v letech 1950–1960. 

Poslední část práce představuje tři sociální ústavy spravované vinohradskou 

náboženskou obci – Dětský domov Dr. Karla Farského v Jílovém u Prahy, Domov pro 

přestárlé ve Všestudech a Domov pro přestárlé v Jablonné nad Vltavou. 


