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Budování československé zahraniční armády za druhé 
světové války nebylo možné bez lidských zdrojů – „dobro-
volníků“ – československých státních občanů, kteří se říze-
ním osudu v danou dobu nacházeli v zahraničí. Jejich 
počet zásadním způsobem determinoval velikost vojen-
ských útvarů, jež bylo možné vytvořit a v případě bojové-
ho nasazení i doplňovat. První vojenská skupina druhé-
ho zahraničního odboje se začala soustřeďovat v Polsku, 
první československé vojenské jednotky začaly vznikat 
na podzim 1939 ve Francii, kde jejich rozvoji výrazně 
napomohla vyhlášená všeobecná mobilizace, avšak po 
nalezení azylu v Británii v létě 1940 se princip odvodů 
a služby v československé zahraniční armádě v podstatě 

opět vrátil k dobrovolnickému systému. Na území So-
větského svazu v roce 1941 pak přicházeli v úvahu
„dobrovolníci“ z řad  Východní skupiny čs. armády v za-
hraničí, legionáři a válečni zajatci z první světové války, 
respektive jejich potomci, emigranti z dvacátých a třicá-
tých let 20. století, volyňští Češi (pokud byli před fron-
tou evakuováni) a případně váleční zajatci ze slovenské 
či maďarské armády; ovšem největší počet tvořili uprchlí-
ci z Podkarpatské Rusi, z nichž naprostá většina skončila
v pověstných sovětských táborech. Pro jejich osvobození
nevykonal nikdo z představitelů čs. exilu v Sovětském sva-
zu více než náčelník Československé vojenské mise v SSSR 
plukovník Heliodor Píka, ba často jednali právě naopak.

Ze sovětských gulagů 
do československé armády

Heliodor Píka v boji za životy Podkarpatorusů

Zdeněk Vališ

    

Slavnostní předání bojového praporu 1. československému polnímu praporu v SSSR v Buzuluku 27. ledna 1943. Vlevo náčelník čs. vojen-
ské mise v SSSR plukovník Heliodor Píka, uprostřed praporečník polního praporu četař Osvald Šafařík, vpravo velitel polního praporu 
pplk. Ludvík Svoboda.
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První informace

V důsledku přepadení Sovětského svazu nacistickým 
Německem mohl náčelník čs. vojenské mise plukovník 
Heliodor Píka1 svým způsobem navázat na svoji činnost 
z Rumunska, kde intervenoval u tamních úřadů, poté 
co se Čechoslováci za ilegální vstup do země dostali do 
internačních táborů. Odrážel také německé žádosti o je-
jich vydání, což po letech dosvědčil u Vyššího vojenského 
soudu v Příbrami velitel československého ofenzivního 
zpravodajství plukovník E. Strankmüller: „Kdo se tehdy 
dostal do Rumunska pod Píkovy ochranné perutě, ten 
měl vyhráno.“2 Také později v Istanbulu byl mimo jiné 
pověřen ministrem národní obrany div.gen. Sergejem 
Ingrem3 soustřeďováním a odsunem vojenských osob na 
Západ či Blízký východ.4 Tehdy i později pomáhal nezišt-
ně všem, zříkal se i ze svého mála, aby pomohl jiným.

Vedení čs. zahraničního odboje v Londýně se na zá-
kladě zkušeností z prvního odboje snažilo maximálně 
rozšířit vlastní vojenské jednotky. Jakmile H. Píka ve 
svých zprávách do Londýna připustil možnost němec-
kého útoku na Sovětský svaz, S. Ingr mu ji nevyvracel, 
naopak 6. června 1941 mu naléhavě nařizoval: „Velmi 
záleží na tom, aby v takovém případě nebyla ztracena 
žádná možnost využití veškerého čs. elementu k posíle-
ní našeho zahraničního vojska. Čs. živel je soustředěn 
z největší části na Volyni, tedy v prostoru v případě války 
nejdříve ohroženém. Projednejte proto tuto otázku se 
Sověty. Učiňte takové přípravy, abychom nebyli událost-
mi překvapeni. O postupu těchto jednání a jejich výsled-
cích podávejte mi pravidelné zprávy.“5

Plukovník H. Píka již ve své nótě z 24. června 19416 

předpokládal, že sovětské státní vedoucí orgány „dovo-
lí organizovat československé vojenské jednotky, které 
budou bojovat proti útočníkovi na SSSR“, a proto

učiní nutná opatření za účelem soustřeďování všech 
mobilizovatelných československých příslušníků buď pro 
vojenskou službu, nebo na práci,

dovolí organizovat československé vojenské jednotky 
z československých příslušníků nebo ze sovětských obča-
nů československé národnosti, kteří se dobrovolně při-
hlásí do československé armády,

československému komitétu, který se utvoří, dají k dis-
pozici rozhlas a vyhradí čas pro vedení propagandy mos-
kevským rozhlasem určené pro československé území.“7

Do této doby se totiž „český“ rozhlas z Moskvy stavěl 
proti odboji vedenému E. Benešem. Komunistům bylo 
v intencích Kominterny doporučováno, aby nevstupova-
li do československé zahraniční jednotky ve Francii a ve 
Velké Británii, jež po uzavření sovětsko-německého pak-
tu ze září 1939 vedly „imperialistickou“ válku. Až 22. čer-
ven 1941 změnil toto sektářské dogma a československé 
vysílání z Moskvy bylo usměrněno v duchu českosloven-
ského samostatného státu, přesto se nadále neobešlo 
bez jistých střetů. Komunisté, mající podporu vyslance 
Z. Fierlingera, úspěšně ignorovali oprávněné požadavky 
náčelníka Čs. vojenské mise v SSSR. Například při zahá-
jení českého vojenského vysílání z Kujbyševa v červenci 
1942 Píka vytýkal veliteli 1. polního praporu Čs. vojenské 
jednotky v SSSR podplukovníku Ludvíku Svobodovi, že 
„jeho“8 projev „obsahuje výzvy k sabotáži“, jež odporují 
výnosu ministra národní obrany, že „nemůže pronášet 
výzvy toho druhu (k svornosti apod.) k jiným částem na-
šeho zahraničního vojska“, a projev přitom neobsahuje 
celkem podstatné vyjádření „smýšlení a cítění u čs. vojen-
ských jednotek v SSSR“. L. Svoboda tehdy namítl, že „ne-
může nic měnit, protože projev tak jak je napsán, byl už 
schválen tiskovým oddělením NKID [Narodnyj komissari-
at inostrannych děl (Ministerstvo zahraničních věcí SSSR) 
– pozn. aut.] a radiokomitétem [výbor pro rozhlasové 
vysílání – pozn. aut.] a vyslanec, že s ním souhlasí“. Píka 
sice odmítl dát souhlas k projevu v tomto znění, ale ten 
byl v nezměněné podobě pronesen v sobotu 18. červen-
ce.9 Marné byly také jeho snahy o prosazení propagač-
ního vysílání rozhlasu slovensky k vojákům slovenské ar-
mády a rusky k Podkarpatským Rusům v maďarské armá-
dě, jež mělo být zaměřeno na pasivní bojové chování 
a přecházení do sovětského zajetí.

Plukovník Píka předložil ve smyslu mezivládní česko-
slovensko-sovětské úmluvy z 18. července 1941 „Národ-
nímu komisariátu obrany SSSR“ návrh na organizaci 
československých vojenských jednotek na území  SSSR, 
v němž nastínil principy jejich výstavby, organizace, zá-
sobování i operačního zasazení podle zásad, na nichž 
existovaly československé vojenské jednotky ve Francii, 
ve Velké Británii či na Blízkém a Středním východě. Sou-
časně navrhoval následující způsoby náboru:

„buď aplikovat branný zákon platný pro ČSR a provést 
mobilizaci všech čsl. příslušníků dlících na území SSSR, 
nebo přijímat do voj. jednotky jen dobrovolně se hlásící 

1  Podrobněji Zdeněk VALIŠ, Heliodor Píka, Náčelník Čs. vojenské mise v SSSR, HaV 1990, č. 1, s. 49–62; dále Zdeněk VALIŠ, Armádní generál in memo-
riam Heliodor Píka, Vojenské rozhledy 1997, č. 2, s. 149–162.

2  I. M. JEDLIČKA, Tragédie generála Píky, Zemědělské noviny 3. 4. 1968. O náročnosti této činnosti vypovídá například 10. 12. 1939 Píkova informace 
pro Československý národní výbor v Paříži, co podnikl na záchranu dvou osobností: „ V zásadě mi byla slíbena pomoc, avšak způsobem kompliko-
vanějším, než jsme předpokládali. Ofi ciální orgán v onom místě nemůže dostati žádných úředních pokynů, aby se někdy (třebas svědectvím) nemohl 
prokázat zásah v kompromitující mezinárodní otázce. Bude třeba poslat dvě osoby, které projdou celou úřední cestou – kontrolou a při zahájení 
zpáteční cesty a až za plotem počkají na přechod do Atilovy zahrady, kde odevzdají osobnostem nezávadné a potvrzené doklady k pokračování cesty. 
Sami vyčkají dva dny a pak se vydají legálně až k naší přehradě, kde nebude potíží. Hledám ještě nové, jednodušší možnosti, než dojde žádané. Odsud 
to půjde snadněji dál.“ VÚA–VHA, f. 37-173-2.

3 Podrobněji Zdeněk VALIŠ, Armádní generál Sergej Ingr. Vojenské rozhledy 1992, č. 9, s. 134–135.
4  Srov. VÚA–VHA, f. ČSVM v SSSR, 280/1/36. Ovšem jeho pomoc se vztahovala na podstatně větší geografi ckou oblast. Například 13. listopadu jej 

generál Ingr žádal: „Skupina čs. důstojníků a vojáků je blokována ve VILNĚ (Litva SSR) a prosí o pomoc. SVOBODA nechť jedná se Sověty o jejich 
uvolnění a odeslání. Jednejte případně též. Zakročujeme u Angličanů a sovětské legace zde.“ VÚA–VHA, f. 37-86-3. Tentokrát se jednalo o ppor.let 
Josefa Koukola a čet.let. Antonína Komínka, kteří žádali o vstup do čs. zahraniční armády, a proto gen. Ingr 25. listopadu Píkovi nařídil: „Zařiďte jejich 
odeslání.“ Tamtéž.

5 AMV, f. S-259-1.
6  Hned 22. června 1941 prezident E. Beneš a gen. S. Ingr naléhavě žádali plk. Píku: „Položte Strýcovi [Sovětům – pozn. aut.] jasnou otázku, do jaké 

míry se dnešními událostmi změnila zpravodajská a politická situace v našem vzájemném vztahu. Potřebujeme od nich přesnou odpověď, co zamýšlí. 
Podejte hlášení o volyňských Češích.“ AMV, f. S-259-1.

7 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 81/1/10, čj. 109/41.
8 Na úpravě textu zapracovali komunisté osvětový důstojník kpt. J. Procházka i redaktor V. Borek.
9 Srov. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 124/1/18.
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čsl. příslušníky a jiné státní příslušníky československé 
národnosti.

Československá vláda vznáší na sovětskou vládu pros-
bu, aby byl povolen dobrovolný nábor všech Čechoslo-
váků, kteří dnes mají sovětskou příslušnost a kteří ne-
podléhají branné povinnosti v SSSR.

Jde hlavně o nábor z Volyně, kde žilo mnoho čsl. pří-
slušníků, i když se nacházeli na polském území.10 Po vtě-
lení těchto území ke Svazu Sovětských Socialistických 
Republik stali se však sovětskými občany.

Konečně se prosí o povolení náboru ze zajatců sloven-
ské armády a z Podkarpatorusů11 z maďarské armády.

Pro zahájení náboru navrhuji všeobecný dobrovolnic-
ký systém.“12

A již 29. června 1941 dle svých možností připomínal 
československé požadavky, když předložil Lidovému ko-
misaři státní bezpečnosti L. Berijovi tento návrh:
„1/ Ihned soustředit:

a/ Všechny emigranty příslušníky ČSR (tj. Čechy, Slová-
ky a Podkarpatorusy)13 nacházející se t. č. na území SSSR 
do jednoho nebo více táborů – nezapomenout na ty, 
kteří jsou t. č. v zajištění.

b/ Všechny Čechy, Slováky a Podkarpatorusy, kteří trva-
le nebo přechodně žijí v SSSR, zvláště na západní Ukraji-
ně a jsou československými státními občany.

c/ Ostatní Čechy, Slováky a Podkarpatorusy, kteří jsou 
státními občany SSSR a dobrovolně se do českosloven-
ských jednotek stavěných v SSSR přihlásí.
2/ Sestavit a vyslat do těchto táborů československou vo-
jenskou komisi, která by měla za úkol:

a/ Prověřit spolehlivost všech osob po stránce národ-
nostní a morální hodnoty.

b/ Zjistiti jejich způsobilost k výkonu vojenské služby, 
tj. tělesnou zdatnost a stupeň výcviku.

c/ Provést výběr specialistů pro zvláštní úkoly.
3/ Provést propagandu rozhlasem, tiskem a letáky za 
účelem náboru do čs. vojenských jednotek v SSSR, včet-
ně výzvy k zběhnutí do SSSR a vstupu do čsl. jednotek 
v SSSR organizovaných.

Tato propaganda bude mít pouze tehdy žádoucí 
úspěch, jestli bude jasně prohlášeno, že organizace 
čsl. jednotek v SSSR je prováděna po dohodě čsl. vlády 
v Londýně s vládou SSSR.

Poznámka: Podle počtu kvalit přezkoušených osob 
bude možno čsl. misi navrhnout, jaké jednotky by bylo 
možno organizovat a k jakým úkolům by jich mohlo být 
použito, včetně zvláštních úkolů pro vybrané specialisty.

Zvláště nutné bude soustředit všechny letce, aby se 
mohli co nejdříve zúčastnit příprav pro dopravu parašu-
tistů, materiálu a zbraní do ČSR.

Lze očekávat, že ze slovenské armády bude dost pře-
běhlíků a zajatců, z nichž velká většina bude ochotna 
ihned vstoupit do čsl. armády. Proto by bylo záhodno 
je koncentrovat v jednom místě, aby tak byl usnadněn 
výběr a nábor.

Též se vztahuje na Podkarpatorusy z maďarské armá-
dy.“14

Tento, z hlediska československého odboje, jistě opti-
mální program se na území Sovětského svazu nepodaři-
lo zcela realizovat, byť komunistická historiografi e celá 
léta tvrdila pravý opak. Prezident E. Beneš tehdy H. Pí-
kovi sice poděkoval za jeho iniciativu, ale současně mu 
sdělil: „Obávám se, zda-li jste toho nežádal příliš mnoho. 
Sdělte mi, jaká byla reakce, a kdybyste viděl váhání, po-
stupujte po etapách. Také já soudím, že budou mít mno-
ho jiných starostí a že naše věci budou odkládat...“15

Píka proto v zájmu urychlení těchto příprav využíval 
k takzvanému diplomatickému nátlaku při jednání se 
sovětskými představiteli i zpráv tehdejšího moskevského 
rozhlasu, jenž v duchu znovu a zcela účelově „objevené-
ho“ panslavismu mimo jiné hlásal, že „dochází mnoho 
dopisů do informační kanceláře Sovětského svazu, jimiž 
se českoslovenští příslušníci hlásí do československé ar-
mády“. Sám pak, podle záznamu 1. československé sa-
mostatné brigády v Británii, 29. července 1941 v česko-
slovenském vysílání pro domov diplomaticky16 řekl:

„Drazí spoluobčané českoslovenští,
V těchto dnech napětí a násilí bylo odměněno naše 

odhodlání vydržet rány otrokáře Hitlera. Jak Vám minis-
tr zahraničí z Londýna oznamoval, rozhodl se Sovětský 
svaz, že uznává československou vládu, s níž obnovuje 
diplomatické styky, jako s představitelkou samostatného 
státu, a že dovoluje mu organisovat zde na sovětském 
území jednotky samostatné československé armády. Den 
tohoto rozhodnutí je pro nás historickým dnem.

I v nejčernějších chvílích neztratili jste víru v Sovětské 
Rusko. Věřili jste, že Sovětský svaz nedopustí, aby náš 
národ byl tak hrubě zdeptán. Nezklamali jste se! Nemů-
žete projevit radost bouřlivými manifestacemi, jako ve 
Velké Británii anebo v Sovětském svazu, ale vidím Vaše 
plamenné oči a cítím pevný tisk ruky a slyším otázku, 
kterou si kladete jeden druhému: ,Slyšel?´ Chápu Vaši 
úzkost, že nemůžete vyjádřit svůj dík a vděčnost za ten-
to akt spravedlnosti Sovětské vládě. Promluvím tak za 
Vás: Jménem Vaším děkuji Stalinovi a celé sovětské vlá-
dě. Vzdávám hold hrdinné Rudé armádě, která brzy vy-
žene drzého vetřelce ze své země.

Sovětské Rusko bylo zrovna tak zrádně a bestiálně na-
padeno jako bylo zaskočeno bezbranné Československo. 
Sovětský svaz nemá imperialistických cílů, ale je odhod-

10  S nimi se už počítalo v Polsku, protože 2. 9. 1939 byla Čs. vojenská skupina reorganizována do kádrových jednotek, z nichž měla být vytvořena 
smíšená brigáda o pěti praporech. VÚA–VHA, f. ČsVSF, 45/C I/1 d/1/4.

11  Plukovník H. Píka používal tento termín v duchu československého ústavního zákona, protože ofi ciální pojmenování národa na Podkarpatské Rusi 
neexistovalo. Mezi dobrovolníky v Čs. vojenské jednotce v SSSR byli zástánci tří různých pojmenování, vyjadřujících spíše jejich politické zaměření: 
Podkarpatští Rusové, Podkarpatští Ukrajinci a Podkarpatští Rusíni. Srov. VÚA–VHA, f. 37-24/4.

12 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 82/1/10, čj. 114/taj. 41.
13  Maďarská horthyovská armáda po dohodě s nacistickým Německem obsadila ve dnech 15.–17. 3. 1939 zbývající část Podkarpatské Rusi a okupovala 

ji. Po „osvobození“ západní Ukrajiny Rudou armádou na podzim 1939 se na Podkarpatské Rusi rozvinulo široké hnutí za sjednocení se sovětskou 
Ukrajinou. Několik desítek tisíc osob, hlavně mládeže, postupně emigrovalo do Sovětského svazu, kde však byla velká většina z nich pro nedovolené 
překročení sovětských státní hranic zadržena NKVD a odsouzena do pracovních táborů. Později byla také celá řada Podkarpatorusů násilně odvedena 
do horthyovské armády. Vzhledem k právní kontinuitě Československé republiky byli Podkarpatští Rusové čs. státními příslušníky. 

14 VÚA–VHA, f. ČSVM v SSSR, 82/1/10.
15 Tamtéž, 11/1/2.
16  V pozdější tajné zprávě pro prezidenta republiky k jeho smyslu uvedl: „Měl jsem informativní projev pro domov, aby se vědělo, že se zde pracuje, 

ale spíše byl určen pro sovětské vedení, abychom je uklidnili, udrželi důvěru a ukázali, že stojíme vedle nich.“ VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 10/1/2, 
čj, 119/taj. 1941.
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lán odstranit hitlerovské nebezpečí, ohrožující civilizaci 
a svobodu světa. Také Velká Británie a Amerika neusta-
nou, dokud nebude vyhlazen hitlerovský režim. Ve svém 
vražedném tažení za vydobytí světovlády Hitler využil 
všech podlostí a hanebností, na které kulturní člověk ani 
nepomýšlí. (Následuje výpočet Hitlerových metod v růz-
ných zemích, kterými si získal bezcharakterní zrádce – 
pomocníky v těchto oblastech).

Počítal-li Hitler s podobnými zrádci v Sovětském sva-
zu, již dnes poznal, že se mýlil. Všichni dělníci, úředníci, 
inteligence i ženy se brání. A v okupované části Sově-
tů našel místo pomahačů neohroženě odporující oddíly 
partyzánů.

Spoluobčané, mluvím k Vám z Moskvy ve chvíli, kdy 
začínáme organisovat jednotky československé armády, 
které se připojí k ohromné armádě Sovětského svazu. 
Nezapomínejte však, že všichni, my za hranicemi i Vy 
doma, patříme k jedné, nerozlučitelné armádě, všichni 
jsme odhodláni přinášet největší oběti, abychom sobě 
a novým generacím zajistili svobodu a mír.

Přišla chvíle, kdy československý národ doma musí za-
kročit proti cizím uchvatitelům a tak uspíšit konečný pád 
hitlerovského Německa. Náš národ musí vším možným 
způsobem rušit činnost okupantů v závodech, na ko-
munikacích a zásobování, prostě v každém jejich kroku. 
V tomto máte již bohaté zkušenosti u dob boje proti 
starému Rakousku.

Přijdou ještě velké zkoušky. Přinesete hlavně vy doma 
ještě hodně obětí, ale blíží se už památný den, největ-
ší svátek, kdy celý československý národ povstane, aby 
zúčtoval se svými zvířeckými utlačovateli. Připravujte se 
na poslední úder! Není daleko den, kdy zavoláme Vás, 
abyste dorazili krvelačnou bestii. Nikdo z utlačovatelů, 
nikdo z jejich pomahačů nesmí ujít odplatě demokracií. 
Rychle se blížící svobody, které se nikdy nevzdali a nikdy 
nevzdáme.“17

Vysílání bylo ukončeno též symbolicky – sborovým 
zpěvem „Kdož jste Boží bojovníci“.

L. Berija už koncem července 1941 Píku ujišťoval, že 
sovětská vláda připravuje nařízení ke koncentraci česko-
slovenských příslušníků a k jejich náboru,18 avšak Státní 
výbor obrany SSSR slibované nařízení vydal až po šesti 
měsících – 3. ledna 1942!19

Ministr národní obrany Sergej Ingr na základě dosa-
vadních (odbojových) zkušeností, především z první svě-
tové války a pak zcela bezprostředních dojmů z Francie 
z let 1939–1940,20 doporučoval, aby i odvody v Sovět-

ském svazu byly prováděny podle dobrovolnického sys-
tému, především vzhledem k různorodosti „branců“. Ten 
totiž zdánlivě ponechával vnější formu zákonné branné 
povinnosti, pokud se jednalo o československé státní 
příslušníky (i přes uplatnění principu dobrovolnosti), 
avšak především řešil otázku postavení sovětských a ji-
ných státních příslušníků „československé národnosti“ 
(či dříve československé státní příslušnosti). Koneckonců 
ani při náboru z řad válečných zajatců, jiný než dobro-
volnický princip nebyl v dobových podmínkách možný.

Později, pod tlakem nedostatečného doplňování jed-
notek zahraniční armády i politických důvodů, vydala 
československá vláda v Londýně 29. ledna 1942 prokla-
maci k československým občanům s výzvou,21 aby splnili 
svoji občanskou brannou povinnost:

„Občané českoslovenští!
Ve chvílích, kdy válka zachvátila všechen svět, obrací 

se vláda republiky Československé k československým 
občanům na celém světě s výzvou, aby splnili občanskou 
brannou povinnost. Všude, kde se teď bojuje, bojuje se 
také o obnovu naší státní samostatnosti a svobody.

Československý občan, který je schopen zbraně užívat, 
je teď povinnen chopit se jí pod prapory své vlasti, i když 
mezinárodní dezorganizace světa, rozvráceného útoční-
ky, brání československé vládě vymáhat výkon branné 
povinnosti exekutivní mocí, která jí byla dočasně vyraže-
na z rukou, uposlechne této její výzvy každý muž, který 
chce, aby už nyní před zastupitelskými úřady a jednou 
ve svobodné vlasti před jejími autoritami i politickými se 
s ním jednalo jako s řádným československým občanem.

Českoslovenští muži ve věku od osmnácti do čtyřiceti-
pěti let přihlaste se bez další výzvy písemně nebo ústně 
ihned u nejbližšího československého zastupitelského 
úřadu ke splnění branné povinnosti. Dostane se vám 
tam všech dalších pokynů. Rozumí se samo sebou, že se 
vláda ve fi nanční součinnosti se svými spojenci postará 
natoliko, aby českoslovenští vojáci po splnění své branné 
povinnosti, jejím nákladem dopraveni do svých domovů, 
ale aby byly také zajištěny potřebné vyživovací příspěvky 
a invalidní a zaopatřovací renty a to i při trvalém pobytu 
v cizině. I o těchto věcech vám dají naše zastupitelské 
úřady přesnější informace.

Vlast očekává, že splní každý svou povinnost, kde jde 
o všechnu její budoucnost.“22

H. Píka však již 20. srpna 1941 upozornil preziden-
ta republiky i ministra národní obrany, že „organisace 
čs. jednotek v SSSR bude narážet na nepřekonatelnou 

17 VÚA–VHA, f. 20-25/13.
18 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 84/1/10, depeše č. 5154 – 5148.
19  V podstatě se jednalo po potvrzení dojednání mezi sovětským zmocněncem genmjr. A. Panfi lovem a plk. H. Píkou ze dnů 7. a 8. 12. 1941 v Moskvě. 

Podle jeho telegrafi ckého sdělení rozhodnutí do Londýna obsahovalo tyto body:
 „1/ Organizovat samostatnou motomechanizovanou brigádu. Ihned stavět jeden prapor s náhradní rotou.
 2/ Amnestie internovaných a vězněných československých SSSR.
 3/ Dobrovolný nábor z československých příslušníků i z občanů SSSR československé národnosti.
 4/ Odvody v oblastech a odesílání dobrovolníků sovětskými vojenskými orgány.
 5/ Výzbroj pro výcvik I. praporu dodá ihned sovětské MNO.
 6/  Náčelníku Čs. vojenské mise v SSSR otevřen úvěr 5 milionů rublů na prvních šest měsíců pro vojenské příslušníky, mimo osoby podezřelé ze 

špionáže proti jednotku i pro vojenskou misi. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 63/1/8.
20  Například v rozkaze pro převoz čs. vojenských jednotek z Francie z 22. 6. 1940 bylo taxativně určeno, kdo se nezúčastní evakuace:
 „1. Ti, kteří se k tomu rozhodli dobrovolně, ať z rodinných, či z existenčních důvodů.
 2. Politicky nespolehliví podle našeho čj. 8642/taj. 2. oddělení 1940.
 3. Osoby, o nichž velitelé útvaru rozhodnou, že pro svoje chování a osobní vlastnosti nezasluhují dále setrvat v našich řadách.
 4.  Veškeré osoby civilní mimo legitimní manželky a děti vojenských osob. VÚA–VHA, f. V ČSVD F, 9/1/1. Opatření byla, pravda, tvrdá, ale tehdejší čs. 

vojenská správa se takto bránila převzít odpovědnost i za sociální jistoty nevojáků.
21 Proklamaci podepsal předseda vlády ThDr. Jan Šrámek, ministr národní obrany divizní generál Sergej Ingr a státní ministr PhDr. Hubert Ripka.
22  VÚA–VHA, f. 19-1-44. Později byla mobilizační povinnost opět redukována na princip dobrovolnický – v důsledku náboru mezi válečnými zajatci 

německé armády, pocházejícími především z Těšínska.
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potíž: nedostatek dobrovolců. Je zde velmi malý počet 
emigrantů roztroušených po celém území Ruska. Inter-
novaných, zavřených na práci a nikde žádná evidence. 
Volyňští Češi nejsou podchyceni a ústřední úřady v Mosk-
vě nevědí, kam byli evakuováni. Nutno vyčkat podepsání 
vojenské smlouvy, aby mohla být zahájena propagace 
tiskem a rádiem a zjišťování našich příslušníků, jakož 
i občanů české a slovenské národnosti pomocí oblastních 
sovětů. O přesném počtu zajatců ze slovenské armády se 
mi dosud nedostalo zpráv (nejsou ještě koncentrováni), 
prý až po podepsání vojenské dohody [vojenská úmluva 
byla podepsána 27. září 194123 – pozn. aut.], ale bylo mi 
řečeno, že je jich málo. Za těchto okolností nelze doufat, 
že bychom mohli postavit vyšší jednotku…!“24 Reálným 
cílem se v daném okamžiku jevila pěší či „motomechani-
zovaná“ brigáda,25 k jejíž výstavbě došlo až v létě 1943.

Všeobecný plán formování Československé vojenské 
jednotky v SSSR plukovník Píka odeslal komisaři L. Beri-
jovi 14. října 1941, kde již ovšem předpokládal, že bude 
možné „zmobilizovat nejvýše 5000 mužů čs. příslušnos-
ti zároveň s dobrovolníky sovětského občanství české 
a slovenské národnosti. Za čs. příslušníky nutno pokládat 
všechny osoby, které měly čs. občanství do mnichovské-
ho diktátu [čímž nepochybně naráží na otázku Podkar-
patských Rusů, jimž sovětské úřady přiřkly maďarskou 
státní příslušnost, případně národnost – pozn. autora]. 
Velmi důležité pro nábor bude, aby sovětská vláda dala 
souhlas k dobrovolnému náboru i sovětských občanů 
české a slovenské národnosti.“26

Nové a opakované žádosti

Relativně úspěšně se rozvíjející jednání bylo náhle 
přerušeno okamžitou evakuací diplomatického sboru 
z Moskvy do Kujbyševa (15.–16. října 1941). Ani odtud 
však plukovník Píka nepřestal žádat sovětské předsta-
vitele o defi nitivní řešení této otázky. Již 1. listopadu 
odeslal generálnímu štábu Rudé armády další naléha-
vou „prosbu“, v níž mimo jiné zdůraznil: „Mnoho dob-
rovolců, kteří čekají netrpělivě na povolání do zbraně, 
bez úspěchu se dotazují, kdy budou moci vykonat svou 
povinnost. Vytýkají nám, že nic nepodnikáme [rozumí 
se tzv. skupina velitelských kádrů,27 vybraná podplukov-
níkem L. Svobodou ve spolupráci s kapitánem L. Bed-
řichem – pozn. autora],28 aby bylo splněno jejich přání 

bojovat proti německých uchvatitelům. Stovky našich 
příslušníků, kteří jsou v koncentračních táborech, marně 
se dovolávají propuštění a vstupu do vojenských jedno-
tek, tak jak bylo povoleno Polákům a hned provedeno.29 

Uprchlíci z Československé republiky přešli nezákonně 
sovětské hranice jen proto, aby mohli někde bojovat 
proti německým fašistům a dodnes není jim možno vy-
hovět. Trpí zcela nevinně jak fyzicky nedostatkem výživy 
a zimou, tak hlavně morálně, neboť cítí, že bylo na ně 
zapomenuto.“30

Podle některých údajů, respektive dobových odhadů, 
jich bylo internováno mezi 20 000 až 50 000! Šlo přede-
vším o mladé muže ve věku do třiceti let, kteří se snažili 
uniknout neutěšeným politickým a sociálním poměrům 
na Podkarpatské Rusi v důsledku maďarské okupace, 
vyhnout se službě v horthyovské armádě a v neposled-
ní řadě se domnívali, že v Sovětském svazu – „důsled-
ném obhájci zájmů pracujícího lidu“ – najdou útočiště 
před „kapitalistickým útlakem a vykořisťováním“. Nikdo 
z nich netušil, jak tvrdé a kruté vystřízlivění je čeká po 
překročení sovětských hranic. Okamžitě byli sovětskými 
orgány zatčeni, samozvaným tribunálem NKVD odsouze-
ni na tři až osm let za špionáž (aniž měli vůbec představu, 
oč se vlastně jedná) a deportováni do pracovních táborů 
(lágrů) na severním Urale, Sibiři a ve Střední Asii. Jejich 
jedinou nadějí na zkrácení trestu i přežití se později stal 
dobrovolný vstup do československé vojenské jednotky.

Československo-sovětská jednání byla v důsledku eva-
kuace Moskvy obnovena až téměř po dvou měsících. 
Plukovník Píka 26. listopadu 1941 předložil zahraniční 
skupině generálního štábu Rudé armády další návrhy 
k provedení náboru a organizace československé vo-
jenské jednotky, přičemž pamatoval i  na sociální zajiš-
tění rodinných příslušníků budoucích československých 
vojáků:

„1/ Vyhlásit amnestii pro všechny čsl. příslušníky a pro-
pustit je z táborů a vězení (mimo hrdelní zločiny a krá-
deže). Vyhlášení amnestie provést vládním nařízením 
všem oblastním orgánům v SSSR. Za čsl. příslušníky třeba 
považovat všechny osoby, které měly čsl. státní přísluš-
nost před mnichovským diktátem 29. IX. 1938,31

2/ Vydat pokyny a rozkazy oblastním náčelníkům, 
aby všechny čsl. příslušníky, kteří konali voj. službu v čs. 
armádě odeslali do čs. výcvikového střediska (bez žen 
a dětí, resp. rodin).

23 Originál dohody viz VÚA–VHA, f. ČSVM v SSSR, 81a/1/10.
24 Tamtéž, f. 22-4/1.
25  Právě z toho důvodu byl její ofi ciální název Čs. vojenská jednotka v SSSR – 1. polní prapor; po vytvoření brigády pak Čs. vojenská jednotka v SSSR – 1. bri-

gáda. Název 1. čs. samostatný prapor v SSSR vznikl až po odjezdu praporu na sovětsko-německou frontu z iniciativy štábu této jednotky. 
26 Tamtéž, f. 22-17-10.
27  Tato skupina se v podstatě až 11. 10. 1941 v táboře Suzdal ofi ciálně stala „vojáky zahraniční armády Československé republiky“. Teprve od tohoto 

data dostávali od sovětské strany „vojenské dávky se všemi náležitostmi“ a postupně také zimní součástky výstroje, prádlo aj. Srov. VÚA–VHA, f. PL, 
11/2, Skupinový rozkaz č. 243, čl. 3 z 13. 10. 1941.

28  Bedřich Ladislav (1901–1986) většinou zastupoval pplk. L. Svobodu po dobu jeho nepřítomnosti u Východní skupiny československé armády v SSSR, 
třebaže byl „jen“ důstojníkem v záloze.  Na rozdíl od důstojníků z povolání, kteří byli během své průpravy vedeni k nepolitičnosti, se projevoval svým 
vyhraněným názorem. Byl sice stoupencem levice (marxistou), ale na druhé straně velmi usilovně pracoval  v sokolském hnutí, jež živilo jeho národní 
cítění i touhu po osvobození vlasti. Později, po bojích u Sokolova, jichž se nezúčastnil,  se však cítil odstrčen mladšími důstojníky. V letech 1943–1944 
byl velitelem týlu 1. čs. samostatné brigády v SSSR a od léta 1944 působil ve funkci velitele, popř. zástupce velitele 1. čs. náhradního pluku v SSSR. 
Po roce 1945 byl v hodnosti majora přidělen k Hlavní správě výchovy a osvěty (učiliště vojenské tělovýchovy). Koncem roku 1950 byl nezákonně 
odsouzen k trestu odnětí svobody a v roce 1968 rehabilitován.

29  Jejich nespornou výhodou byl počet, protože z propuštěných mohli postavit několik divizí, zatímco Čechoslováci mohli v dané chvíli maximálně po-
čítat s brigádou. Situace se výrazně změnila až po odchodu cca 30 000 vojáků generála Wladyslava Anderse, organizovaných ve čtyři polské divize, 
na Střední východ pod britské velení. Pro další šíření „praktického“ panslavismu se Československá vojenská jednotka v SSSR rázem stala ideálním 
objektem sovětské propagandy, což jejímu velení následně pomáhalo v odporu proti generálu Ingrovi a následně i Heliodoru Píkovi, který byl de 
facto jeho zástupcem pro východní Evropu.

30 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 82/1/10, čj. 166 vel. taj. 1941.
31  Na následné vídeňské arbitráži 2. 11.1938 italský a německý ministr zahraničí totiž rozhodli o odstoupení jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi ve 

prospěch horthyovského Maďarska.
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3/ Publikovat rozhlasem a tiskem pokyny všem čsl. pří-
slušníkům, kteří se dosud nehlásili do čsl. jednotky, že se 
mohou přihlásit skrze náčelníka místní sovětské správy, 
kde dostanou informace, kam odejít, neb kde se mohou 
podrobit dobrovolnému odvodu.

4/ Dobrovolce nevojáky odeslat do odvodních středi-
sek tak, aby se mohli podrobit odvodu v určeném termí-
nu. Odvedené ihned odeslat k vojenské jednotce čs.

Všechny transporty řídit po vojenském pořádku (mimo 
očereď) [mimo pravidelný jízdní řád – pozn. aut.], vydat 
každému průkaz na jízdu a stravování u vojenských ko-
misí na nádražích.

5/ Vydat nařízení o výplatě podpor rodinám dobrovol-
ců, kteří nastoupí vojenskou službu, tak jako je to u ob-
čanů Sovětského svazu a v tomtéž rozsahu. Propuště-
ným z táborů a vězení a neodvedeným čs. příslušníkům 
poskytnout pomoc poskytnutím práce.

6/ Vydat povolení sovětským občanům čsl. národnosti 
k dobrovolnému vstupu do čs. vojenské jednotky.

7/ Eventuelně povolit přestoupení příslušníků rudé 
armády čs. národnosti do čs. vojenské jednotky.

8/ Osvobodit zajatce ze slovenské a maďarské armády, 
kteří jsou čsl. národnosti (Podkarpatorusy v to) a kteří 
se přihlásí do čsl. armády – a po příslušném prověření 
odeslat je do čs. vojenského střediska.“32

Začátkem prosince přiletěl z Moskvy do Kujbyševa 
sovětský zmocněnec pro formování československých 
vojenských jednotek generálmajor A. Panfi lolov, kte-
rý doprovázel polského exilového premiéra generála 
W. Sikorského na inspekci polských jednotek. Po jednání 
mohl plukovník Píka do Londýna oznámit:

„1) Všichni čs. příslušníci, kteří byli v SSSR internováni pro 
ilegální přechod hranic maďarsko-sovětských, budou ihned 
osvobozeni. [Termín „ihned“ byl ovšem v sovětském pojetí 
v konkrétních případech i několikaletý, pokud se jednotliv-
ci vůbec podařilo přežít útrapy gulagů – pozn. autora.]

2) Muži od 18 do 52 let schopní vojenské služby budou 
ihned odsunuti do Buzuluku. [Také v tomto případě bylo 
sovětské „ihned“ ve většině v řádu měsíců – pozn. aut.] 
Ostatní mohou svobodně pracovat, kde chtějí, ale na naše 
přání mohou být soustředěni v jedné oblasti (Džambul 
u Taškentu).“33 Ani k tomu však v důsledku nejrůznějších 
„potíží“ nedošlo – ofi ciálně kvůli dopravním potížím. Urči-
té „zlepšení“ nastalo až na přelomu let 1942–1943, ale nikdy 
nedošlo k naplnění původních československých před-
stav. Plukovníku Píkovi na dotaz ministra národní obrany 
nezbývalo nic jiného, než 20. února 1943 konstatovat:

„…Propuštění Podkarpatských Rusů jde pomalu. Jsou 
odesíláni postupně ve skupinách jen asi po 40 osobách. 
Důvodem toho jsou značné dopravní potíže. Odesílání 
nelze urychliti, i když se v některém táboře nachází ně-
kolik set Podkarpatorusů. Přesun jest však dobře orga-
nisován. Jsou vybaveni teplým šatstvem a obuví a dobře 
na cestu zásobeni.

Dosud přijelo z nového náboru do Buzuluku 330 osob. 
Lidi přestárlé, nemocné a služby neschopné sovětské 
úřady samy odesílají přímo do Džambulu.“34

Ovšem i tam byly podmínky „válečného komunismu“, 
jak je zřejmé z vyprávění Podkarpatorusky Marie Peter-
sové, která projížděla Buzulukem ze „Sivansaského lág-
ru Komi ASSR“, a jak je zaznamenal 1. února 1943 ve 
svém hlášení kapitán Jakub Koutný. Do Džambulu byla 
poslána jako nemocná. Koutný využil této příležitosti 
a zařídil, aby se ihned vrátila zpět do Buzuluku.

„Džambul je nevýstavné město velké rozlohy, asi 
o 70 000 obyvatelích. Z nádraží Džambul do města 
Džambul je 6 km, dopravní prostředky žádné. Ve měs-
tě je menší průmysl potravinářský. Okolí města je kraj 
cukrovky. Kolem města je veliký ‚Svěklo sovchoz No. 6‘ 
a 8 km za městem je cukrovar ‚Sacharnij závod Džam-
bul‘. Klima: mráz dosáhl 20. 1. t. r. –39 ºC.

Bylo zjištěno, že na tomto sovchoze a v cukrovaru 
pracují naši Čechoslováci. Doposud je jich tam soustře-
děno asi 310, převážná většina žen a dětí a převážně 
to občanů z Podkarpatské Rusi. Mužů je málo a ti jsou 
nemocní, proto tam byli posláni. Všechno pracuje po vo-
jenském standartu jako všude v týlu. Všichni tak tak, že 
žijí. Na bazaru je jako v Buzuluku, jen mléko je lacinější 
– 28 rublů 1 litr. Naši lidé, kteří přijeli většinou z lágrů, 
jsou bídně oblečeni.

Za poslední měsíc stal se Džambul městem zločinů. 
Večer se nemůže vyjít na ulice. Jsou přepadení, loupeže 
i vraždy. Osobní nejistota, zvláště pro ženy, je veliká.

Situaci v Džambulu, sídle džambulské oblasti, zhoršuje 
6000 Poláků, kteří jsou otrhaní a potulují se. Čekají prý 
na odjezd do I. Jejich situace je hrozná, i přes to, že mají 
v Džambulu polský konzulát.

Byla mně sdělena adresa advokátní kontoiristky z Mu-
kačeva, která pracuje v cukrovaru. Vyzval jsem ji telegra-
mem, aby nastoupila službu. Dovíme se pak více.

Naše Perestová Marie je doposud zde. Měla po cestě 
nějaké výlohy. Jak ji mám započítat. Perestová, trochu 
ztrápená z lágru, bývala u nás doma ošetřovatelkou 
v dětském domově v Užhorodu. Odesíláme ji s jinými oso-
bami, které dostaly nyní u odvodu ‚C‘ do Džambulu.“35

První rozhodnutí

Státní výbor obrany SSSR na svém zasedání 3. led-
na 1942 konečně rozhodl amnestovat internované a věz-
něné československé státní příslušníky mimo „osob po-
dezřelých ze špionáže proti SSSR“ a provádět dobrovolný 
nábor pro Československou vojenskou jednotku v SSSR 
jak z československých státních příslušníků, tak i občanů 
Sovětského svazu „československé“ národnosti.36

Další technické záležitosti náboru dojednal plukovník 
Píka za své návštěvy Moskvy 10. února 1942 na druhém 
zasedání smíšené československo-sovětské komise pro 
formování československých vojenských jednotek na 
území Sovětského svazu.37 Po návratu do Kujbyševa ode-
slal ve dnech 23.–24. března ministru národní obrany de-
peši, v níž mimo jiné konstatoval: „Ministerstvo státní 
bezpečnosti dostalo příkaz vlády osvobodit všechny čs. 
příslušníky uvězněné, internované a válečné zajatce. Vý-

32 VÚA–VHA, f. ČSVM v SSSR, 82/1/10, čj. 180/taj. 1941.
33 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 83/1/10, depeše 5724 - 5749/7. Tamtéž, 37-24/2, ZOE 5040/41.
     Srov. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 63/18.
34 VÚA–VHA, f. 37-24/4, ZOE 012014/43.
35 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 22/1/2, čj. čj. 1237/dův.1943.
36 Srov. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 63/18.
37  Komise byla zřízena  na základě vojenské úmluvy z 27. září 1941, jež vytvořila právní přepodklady k výstavbě čs. vojenských jednotek v SSSR,  pro 

řešení praktických otázek této výstavby. H. Píka v ní působil jako hlavní čs. představitel.
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jimku činí osoby odůvodněně obviněné ze špionáže pro-
ti SSSR. Protektorátní pasy jsou pokládány za neplatné38 
a mohou být vydány řádné čs. pasy… sovětští vojenští ko-
misaři provedou ve svých oblastech odvod čs. příslušníků 
a vojenské služby schopné ihned odsunou do Buzuluku, 
kde bude proveden normální odvod a presentace naší 
odvodní komisí. Vojenské služby neschopní a příslušní-
ci rodin odvedených budou odesláni do míst, jež si po-
třební vyberou. O eventuelní koncentraci čs. příslušníků, 
žen a dětí v jednom prostoru a zajištění jejich obživy se 
jedná s ministerstvem zahraničních věcí…39 Výzvu k čs. 
příslušníkům ke vstupu do čs. armády pronesl jsem rus-
kým rozhlasem v Moskvě 16. ledna. Výzva byla vysílána 
též v ruském a dodatečně zařazena do podkarpatského 
vysílání. Zpráva o ,dodatečných´ odvodech bude uveřej-
něna v tisku.“40

Dne 2. února 1942 podepsal plukovník Píka instrukce 
k náboru a k evidenci československých státních přísluš-
níků v Sovětském svazu. Tato agenda se měla soustředit 
u velitelství československé vojenské jednotky v Buzulu-
ku proto:

„a/ okamžité a dokonalé využití zpráv od projíždějí-
cích dobrovolců, hlavně za účelem náboru,41 což v sídle 
vojenské mise nemůže být úplné,

b/ podchycení situace našich příslušníků v interna-
ci i na svobodě pro evidenci, potřebné zákroky nyní 
i později a z toho vyplývající sociální a jiná opatření 
z jednání.“42

První čs. dobrovolníci v Buzuluku v roce 1942

Opis dopisu Podkarpatských Rusů ze Sorokského lágru velvyslanci 
Zdeňku Fierlingerovi z února 1942

FO
TO

: V
H

Ú
-V

H
A

FO
TO

: V
H

Ú
-V

H
A

38  Na tuto skutečnost „doplatil“ například i Bedřich Reicin; na rozdíl od své ženy si nestačil vyměnit protektorátní pas, a proto byl krátce po 22. 6. 1941 
internován.

39  Toto se nikdy nerealizovalo. V důsledku útrap byli dobrovolníci po příjezdu dáváni do karantény a v podstatě spontánně začala vznikat a působit 
pozdější Sociální péče v Buzuluku, v jejímž rámci později, v Jevrejově, vznikl i „Dětský dům“, jenž se postupně stěhoval do Černovic a pak na vý-
chodní Slovensko.

40 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 11/1/2, Depeše poř. č. 162 (907-916/23).
41  Ve změněné interpretaci historie druhé světové války a československého odboje po únoru 1948 i v samotném vykonstruovaném procesu s generá-

lem H. Píkou byla potom tato snaha prezentována jako „špionážní činnost proti Sovětskémá svazu a proti zájmům Československa“.
42 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 24/1/3, čj. 106/dův. 1942.
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MATERIÁLY

HaV – 1/2008

Praktiky při propuštění ze sovětského vězení

Už zprávy prvních propuštěných Čechoslováků nazna-
čovaly, že v táborech NKVD byly a stále jsou internovány 
tisíce československých státních příslušníků, především pak 
z Podkarpatské Rusi, kteří zejména v letech 1939–1940 
uprchli do Sovětského svazu před hrozbou mobilizace do 
maďarské armády. Jejich amnestie byla spojena s mnoha 
překážkami. Velitelství československé vojenské jednot-
ky a vojenská mise si jen postupně vytvářely skutečný 
obraz na základě výpovědí jednotlivých dobrovolníků, 
kteří po sobě přijížděli do Buzuluku. Jejich údaje byly sa-
mozřejmě dílčí, protože znali jen „své“ vězení a nejbližší 
spoluvězně, přitom Čechoslováci byli roztroušeni téměř 
po celém území Sovětského svazu.

Již v jedné z prvních zpráv (z 12. února 1942) nadporu-
číka J. Kudliče43 a poručíka F. Jandy,44 kteří byli pověřeni 
agendou propuštěných Čechoslováků,45 se konstatovalo:

„… Vězení: Údaje jednotlivců z vězení jsou rovněž ne-
úplné, neboť jednotlivci znají pouze lidi ze své cely, ma-
ximálně z objektu.

3. Životní podmínky v lágrech jsou nejtěžší, jaké si 
možno představit (těžká práce, hlad, zima, bezohledné 
zacházení). Neobyčejně veliká úmrtnost nás připravuje 
o veliké množství velmi dobrých vojáků. Každý vypovídá 
(prosí), že je nutno tyto lidi co nejrychleji zachránit.

4. Uprchlíci z Podkarpatské Rusi vypovídají, že z Pod-
karpatské Rusi utíkalo veliké množství mladých lidí před 
maďarskými odvody (někde i celé vesnice), a že jich je 
v sovětském Rusku několik tisíc.

5. Otázka chce-li někdo z Čechoslováků vstoupit do 
čs. armády je zbytečná, neboť všichni na ni odpovída-
jí v tom smyslu, že jejich největším životním štěstím (ve 
většině případů záchranou) je dostati se do čs. armády 
a to bez ohledu na národnostní, státní, politickou i raso-
vou příslušnost.

6. Všeobecně se zdá, že státní nařízení bylo příslušný-
mi sovětskými orgány různě pochopeno. Např. Novosi-
birská ťurma č. 1 posílá nám z Čechů v Rusku usedlých 
jenom ty, kteří nejsou sovětskými příslušníky, kdežto od-
jinud, např. z částí Rudé armády, jsou odesíláni i sovět. 
příslušnosti čs. národnosti.

Saratovský Vojenkomat provádí předběžnou lékař-
skou prohlídku ve formě odvodu a lidi neschopné vojen-
ské služby nám neposílá.

7. Kam byli evakuováni volyňští a kyjevští Češi nebylo 
možno dosud zjistit, ačkoliv mnozí tvrdí, že jich část eva-
kuována byla (malé množství).“46

Vládní nařízení o amnestii Čechoslováků z 3. led-
na 1942, jak potvrdily i jiné zdroje, realizovaly sovětské 
orgány značně „volně“. Například „Novosibirská ťurma 
č. 1“ posílala z Čechů usedlých v Sovětském svazu jen 
ty, kteří nebyli sovětskými státními příslušníky, zatímco 

z jednotek Rudé armády byli do Buzuluku odesíláni i so-
větští státní příslušnosti „československé národnosti“. 
Saratovský vojenský výbor zase prováděl předběžnou 
lékařskou prohlídku ve formě odvodu a dobrovolníky 
neschopné vojenské služby neodesílal.

Podkarpatští Rusíni z táborů NKVD nebyli propuště-
ni také kvůli sovětské administrativě, protože v letech 
1939–1940 většinu z nich označila za maďarské státní 
příslušníky, údajně z důvodu neexistence Českosloven-
ské republiky. De facto tak i v této době (v roce 1942) 
Sovětský svaz uznával mnichovskou dohodu, vídeňskou 
arbitráž i německou okupaci z 15. března 1939; ostatně 
mimo jiné navázal diplomatické styky i s klerofašistickou 
Slovenskou republikou, jejíž moskevské vyslanectví obsa-
dilo budovu bývalé československé ambasády. A tak 
v této „první“ vlně byli propuštěni především Podkarpa-
torusové, kteří při výslechu udali za své bydliště Sloven-
sko a jimž je sovětské vyslýchající orgány přiznaly.

Plukovník Píka proto již 12. února 1942 v žádosti ad-
resované sovětskému zmocněnci vrchního velení Rudé 
armády pro formování československých vojenských jed-
notek na území Sovětského svazu generálmajorovi tan-
kových vojsk A. Panfi lovovi zdůraznil, že „tito občané 
uprchli ze svých domovů po mnichovském a vídeňském 
diktátu, povětšině ilegálně bez dokumentů (jinak ani ne-
mohli), někteří snad i s legitimacemi vydanými v obcích 
maďarskými orgány. Poněvadž se zdá, že někteří velitelé 
táborů nepropouštějí tyto čs. občany proto, že oni do 
SSSR přišli z Maďarska (ve skutečnosti však z území čes-
koslovenského – dočasně okupovaného Maďary) prosím 
Vás snažně, abyste pomohl osvobodit všechny čs. obča-
ny, kteří měli čs. státní příslušnost do 30. září 1938.“47

Krátce poté,  16. února 1942, depeší informuje  minist-
ra národní obrany generála S. Ingra o Podkarpatorusech 
v sovětských táborech a svých dalších intervencích v je-
jich prospěch:

„Podle zpráv od našich branců a od Poláků je v sovět-
ských internačních táborech několik tisíc Podkarpatoru-
sů /snad okolo 6–8 tisíc/. Ačkoli se hlásí do čs. armády, so-
větské armády je nepropouštějí s odůvodněním, že jsou 
příslušníky nepřátelského Maďarska. Po  mé intervenci 
dostalo se mi odpovědi, že pokud mají čs. pasy neb čs. 
osobní dokumenty, budou osvobozeni. Pro ostatní nut-
no žádat nové rozhodnutí sovětské vlády. Většina těchto 
uprchlíků uprchla před vojenskou službou v maďarské 
armádě buď bez dokumentů, nebo s legitimací vydanou 
maďarskými obecními úřady. Jelikož při prvních výsleších 
na sovětské půdě pravděpodobně vypovídali, že uprchli 
z Maďarska, jsou zde vedeni jako maďarští příslušníci. Po-
dal jsem nótu zplnomocněnci sovětské vlády pro organi-
zaci čs. vojenské jednotky, aby sovětská vláda osvobodila 
všechny internované  Podkarpatské Rusy, kteří jsou sice 
vedeni jako maďarští občané, ale kteří do 1. října 1938

43  Kudlič Jan, nar. 14. 10. 1914. Absolvent Vojenské akademie v Hranicích, z níž byl vyřazen v hodnosti poručíka dělostřelectva. Po nacistické okupaci 
odešel do Polska; v sovětské internaci zastával funkci pobočníka velitele Východní skupiny čs. armády v zahraničí – táboře Suzdal. Po vytvoření 1. pol-
ního praporu se stal velitelem minometné roty. Zahynul 11. března 1943 při převozu do nemocnice po zranění u Sokolova.

44  Janda František 3. 4. 1915 Kolín – ?). absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích – vyřazen v hodnosti podporučíka pěchoty. Po nacistické okupaci 
odešel do Polska, kde vstoupil do vojenské skupiny v Krakově a zůstal s takzvanou Svobodovou skupinou v SSSR. V září 1941 byl pplk. Hieke-Stojem 
vybrán pro parašutistický výcvik, absolvoval jednoměsíční kurs, ale nakonec se vrátil do Suzdalu. V únoru 1942 byl určen pomocníkem npor. J. Kudliče 
jako člen prověřovací komise při odvodech; posílal Čs. vojenské misi v SSSR hlášení o průběhu odvodu branců, o situaci čs. občanů v SSSR a snažil 
se zjistit rozmístění táborů NKVD. Později působil jako pobočník či náčelník štábu náhradního tělesa v Buzuluku na Slovensku, pak byl náčelníkem 
štábu Výcvikového střediska nováčků –1.

45  Pověřeni byli mjr. J. Kašparem-Pátým, který měl do léta 1942 v popisu zpravodajskou činnost v rámci Čs. vojenské mise v SSSR i Čs. vojenské jednotky 
v SSSR. Ovšem tato jejich zpravodajská funkce vznikla na příkaz orgánů NKVD, že si Čechoslováci musí „přezkoušet“ všechny dobrovolce s tím, že 
„ručí“ za jejich spolehlivost. 

46 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 27/1/3, čj. 81/taj. 1942.
47 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 27/1/3, čj. 76/dův. 1942.
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byli čs. příslušníky. Jelikož  sovětská vláda uznává ce-
listvost ČSR /předmnichovský status quo/ musí pokládat 
Podkarpatorusy za čs. občany z čs. území dočasně obsa-
zeného Maďarskem. Rovněž vyslanec FIERLINGER podá-
vá notu sovětskému ZAMINI. Prosím, aby i naše vláda 
zakročila rychle u vyslance MAJSKÉHO, neboť jde o dob-
rý element pro čs. armádu. Žijí v bídných podmínkách 
a hodně jich umírá.“48 

Výklad mezinárodních smluv i jednotlivých rozhodnutí 
(i vlastních) byl u sovětských orgánů vždy velmi pružný. 
Například nový zmocněnec pro formování českosloven-
ských vojenských jednotek na území Sovětského sva-
zu generálmajor49 G. S. Žukov na československo-so-
větském jednání 6. března 1942 sdělil, že „tato otáz-
ka ještě nebyla vládou rozhodnuta, on sám je neposu-
zuje příznivě, byli prý mezi nimi germanofi lové a mohlo 
by dojít k případům deserce z československé jednotky. 
Nepovažuje je za spolehlivý živel“.50 Plukovník Píka na-
opak garantoval jejich spolehlivost, kterou Podkarpa-
torusové později fakticky prokázali v bojové činnosti 
na frontě. Byli ostatně jedni z nejlepších českoslo-
venských vojáků druhé světové války, přesto je jejich 
podíl v druhém zahraničním odboji neustále pomí-
jen tvrzením jen „o boji Čechů a Slováků“, jak se opět 
„objevilo“ při 60. výročí ukončení druhé světové války 
v Evropě. Bohužel tuto nepravdu šíří i vojenští historici.51 
Zapomínají, že nebýt Podkarpatorusů, nikdy by se ne-
vytvořila Československá vojenská jednotka v SSSR – jak 
1. polní prapor, tak později 1. brigáda, v níž z 3348 Če-
choslováků bylo 2210 příslušníků z Podkarpatské Ru-
si!52 Plukovník Píka se na tehdejším jednání podle zápisu 
tvrdě ohradil vůči sovětskému stanovisku: „Podle našich 
poznatků (a poznatků pana majora Pátého53 v pohra-
ničí)54 můžeme ručit za Podkarpatské Rusíny jako spo-
lehlivé (grós Podkarpatských Rusínů) a nepřátelské vůči 
Maďarům a Němcům. Učiníme vše, abychom do polní 
jednotky vybrali jenom naprosto spolehlivé. Z politické-
ho hlediska jsou to občané Československa.“55

Diskusi na toto téma Žukov ukončil typickým sovět-
ským způsobem – „Slibuje referovat vládě – žádá jejich 
seznam.“56 Neumožnil už ovšem československé vojen-

ské misi, jako před tím polské vojenské misi, navštívit 
aspoň některé pracovní lágry a dohledat v nich vězněné 
Čechoslováky. To bylo možné až později, ale jen v pří-
padě československých komunistů, aby jim byla umož-
něna agitace mezi slovenskými válečnými zajatci. Otáz-
kou pro vedení zahraničního odboje zůstalo, kde a jak 
získat informaci o žalářovaných Čechoslovácích. Později, 
po válce, byli Píka a další českoslovenští důstojníci za to 
obviněni ze špionáže proti Sovětskému svazu!

Plukovník Píka totiž už v citované zprávě z 24. března 
1942 také upozorňoval prezidenta republiky a ministra 
národní obrany:

„G.P.U. potřebuje pro diversantské (parašutistické) 
účely příslušníky z ČSR a reservuje si pro tyto účely ještě 
řadu internovaných lidí, zajatců i osob na svobodě (pro-
klamace v tisku dosud nebyla).

Kominterna si pak chce zajistiti politický vliv v jednot-
ce dříve, než doporučí G.P.U. a komitétu obrany další 
nábor. Mám zprávu, že čeští členové kominterny mají 
míti v nejbližších dnech schůzku o dosavadní situaci 
v Buzuluku, podle níž má býti vypracován další program 
a příslušná doporučení o pokračování náboru.

Podkarpatští Rusíni jsou zvláštním předmětem úvah 
kominterny, neboť jsou zbědováni pobytem v internač-
ních táborech a zklamáni nebratrským přijetím v SSSR 
– představují element protibolševický a vyloženě česko-
slovenský.“57

Krátce poté, 3. dubna 1942, protokolární oddělení so-
větského ministerstva zahraničních věcí sdělilo, že „není 
přípustné, aby československé vojenské orgány zasílaly 
telegramy vyzývající k nastoupení vojenské služby apod. 
československým státním příslušníkům internovaným 
v táborech neb vězeních“.58  Od tohoto okamžiku byly 
veškeré zákroky ve prospěch vězněných českosloven-
ských státních příslušníků možné jen prostřednictvím 
tohoto oddělení, a to ofi ciální nótou, předloženou čes-
koslovenským vyslancem Zdeňkem Fierlingerem.

O jeho vztahu k žalářovaným Podkarpatorusům jed-
noznačně vypovídá zpráva majora J. Kašpara-Pátého 

z 24. dubna 1942, v níž podplukovníku F. Hieke-Stojovi59 
do Teheránu oznámil, že „americký velvyslanec se na 

48 VÚA–VHA, f. 37-24/3, ZOE 5072 a/42.
49 Podle sovětské zvyklosti měl major NKVD v Rudé armádě vojenskou hodnost generálmajora.
50 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 82/1/10, čj. 130/dův. 1942.
51 Například seriál publikovaný v novinách Nedělní svět v únoru a březnu 2005.
52  1. brigáda měla před svým nasazením na sovětsko-německé frontě – k 1. říjnu 1943 – celkem 3517 osob, z toho bylo 169 příslušníků Rudé armády. 

Srov. VÚA–VHA, F. SSSR V, I. Č. 80, ČJ. 88/TAJ.1943.
53  Krycí příjmení, jež za druhé světové války používal. mjr. gšt. Jaroslav Kašpar. (1905 Stará Paka – 1995 Washington). Původně letec, který od roku 1936 

pracoval v rámci zpravodajské služby. V Obraně národa se podílel na ilegálních odchodech do zahraničí; v letech 1940–1941 působil jako zpravodaj-
ský důstojník v Bělehradu, poté v Moskvě u čs. vojenské mise, pak byl rok v Teheránu a poté v Londýně. Po návratu do vlasti byl náčelníkem štábu 
1. letecké oblasti. V dubnu 1948 odešel do exilu a v letech 1948–1955 stál v čele čs. vojenské zpravodajské skupiny ve Frankfurtu nad Mohanem; 
poté až do roku 1970 působil v americkém leteckém zpravodajství ve Washingtonu. V roce 1993 jmenován v ČR do hodnosti generálmajora.

54  Tím mínil činnost předsunuté zpravodajské ústředny před přepadením Sovětského svazu nacistickým Německem; podrobněji ZDENĚK VALIŠ.: Před-
sunutá zpravodajská ústředna, Hlas revoluce 1989, č. 23, s. 7.

55 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 82/1/10, čj. 130/dův. 1942.
56 Tamtéž.
57 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 11/1/2, Depeše poř. č. 162 (907-916/23).
58 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 23/1/3, čj. 255/dův. 1942.
59  Hieke-Stoj František (1893 Roudnice nad Labem – 1984 Mladá Boleslav). Za 1. světové války byl asi po měsíci na východní frontě v rámci rakousko-

uherské armády zajat, rok poté stoupil do srbské dobrovolnické divize v Rusku, v květnu 1917 u Čs. vojska na Rusi, kde se uplatnil jako zpravodajský 
důstojník. V čs. armádě zastával nižší velitelské funkce, od jara 1927 zastával již jen funkce u vojenské zpravodajské služby; 19. prosince 1939 odešel 
do zahraničí a byl ustanoven čs. vojenským zmocněncem v Bělehradě, od dubna 1941 se stal členem Čs. vojenské mise v SSSR, v jejímž rámci řídil 
výcvik prvních parašutistů – skupiny S1 a 2, od ledna 1942 byl jmenován čs. vojenským atašé v Teheránu. Z. Fierlinger na podkladě nedoložených 
tvrzení a informací čs. komunistů žádal jeho odvolání, což se mu nepodařilo prosadit. V únoru 1944 byl ustanoven velitelem Čs. vojenské mise u mar-
šála B. Tita v Jugoslávii. Po válce působil na ministerstvu národní obrany, pak byl zástupcem velitele 12. divize v Litoměřicích. Od prosince 1947 do 
prosince 1948 byl předsedou druhého senátu Odvolacího kárného výboru při MNO. Dnem 1. října 1948 byl dán na zvláštní dovolenou a k 1. lednu 
1949 přeložen do výslužby. Dosáhl hodnosti plukovníka. V Jugoslávii i později v Teheránu spolupracoval se sovětskou zpravodajskou službu a po válce 
nepochybně i s československou, neboť je veden v evidenci Státní bezpečnosti jako její tajný spolupracovník – pod r. č. 857.
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příkaz státního departmentu dotázal vyslance Fierlinge-
ra na počet a osud internovaných Čechoslováků a vysla-
nec Fierlinger mu zapřel všechny Podkarpatské Rusíny. 
V důsledku toho informoval velvyslanec Americký Červe-
ný kříž, že Čechoslováci v SSSR nepotřebují pomoc...“60

Plukovník Píka svoji depeši z 3. srpna 1942 pro ministra 
národní obrany generála S. Ingra o negativním postoji 
vyslance Z. Fierlingera ve věci osvobození Podkarpatoru-
sů ze sovětských lágrů krátce poté doplnil o další infor-
mace, přičemž už tehdy upozornil na možné poválečné 
důsledky pro status Podkarpatské Rusi v rámci Českoslo-
venské republiky:

„Lhostejnost vyslance Fierligera k otázce skutečného 
osvobození Podkarpatských Rusínů a vědomé falšování 
jejich situace může nám po válce působit velké vnitřní 
potíže, neboť nám budou vytýkat, že čs. vláda neučini-
la ničeho pro osvobození internovaných P. R., resp. že 
jejich osvobození bylo zástupcem ČSR v SSSR vyslancem 
Fierlingerem sabotováno.

U vojenské mise je poručík PATRUS61 zástupce P. R., 
který zná situaci P. R. a činnost vyslanectví.

Doklady:
1/ Zdejší americký velvyslanec STANDLEY se dotazoval 

na příkaz americké vlády na situaci sedmi tisíc internova-
ných Čechoslováků v SSSR, a vyslanec mu řekl, že takových 
není. V důsledku toho informoval Standley americkou 
vládu v tom smyslu, že Čechoslováci v SSSR nepotřebují 
pomoci Amerického Červeného kříže. Náš Čs. Červený kříž 
v Londýně byl tím postaven do neočekávané situace – viz 
naše dep. z 10/2 1942 pro Fierlingera od pí Benešové. Fier-
linger poslal pak Čs. Červenému kříži dep. čís. 161 z 27. VI. 
přes Zamini, ve které se snaží vysvětlit to nedorozuměním, 
jinak řečeno, že Standley hlásil něco, co on neřekl a kro-
mě toho sděluje, že poslal americkému velvyslanci v Kuj-
byševě dopis s potřebnými informacemi na vysvětlenou. 

V tomto dopise čj. 1847/42 uvádí. že Čechoslováci v SSSR 
nebyli v principu nikdy internováni, kromě:

a/ čs. příslušníků s protektorátními pasy,
b/  malého počtu osob, které po 16. březnu přešly ile-

gálně do SSSR,
c/  3000 Židů vyvezených gestapem přes Polsko do 

SSSR.
Prověřte si u Čs. Červeného kříže v Londýně, jemuž byl 

zaslán opis dopisu.
Praví dále, že většina těchto osob byla již na jeho 

intervenci propuštěna a že obdržela práci nebo je v Čs. bri-
gádě, která se formuje v SSSR. V dalším pak uvádí, proč 
je třeba dále pomoci Amerického Červeného kříže. Exis-
tence 10 až 15 tisíců internovaných P. R. je v dopise vě-
domě zapřena. Za hranicemi má být vzbuzen dojem, že 
zde je s P. R. vše v pořádku. K tomu účelu měl dále slou-
žit telegram, který si vyžádal Fierlinger od por. Patru-
se pro kongres P. R. v Americe, jenž má vyvolat dojem, 
že P. R. jsou v naší voj. jednotce. Ve skutečnosti je jich 
tam jen hrstka /z vých. Slovenska, někteří měli čs. pasy/. 
Z internovaných P. R., kteří přešli ilegálně, není tam ani 
jediný.“62

Z. Fierlinger,63 podobně jako MUDr. B. Vrbenský,64 
V. Borek65 a J. Krosnář66 už tehdy v rozhovorech s plukov-
níkem Píkou poukazovali na to, že občané Podkarpatské 
Rusi nejsou zvláštním národem, nýbrž Ukrajinci téže ná-
rodnosti jako na sovětské Ukrajině. Na této skutečnosti 
nic nezměnila ani zpráva Fierlingera ze září 1942 pro mi-
nistra zahraničních věcí Jana Masaryka, kde přiznával, 
že v Sovětském svazu „je několik center občanů z Pod-
karpatské Rusi, kteří uprchli v letech 1939 a 1940 před 
maďarskou mobilizací ... Jsou používáni sovětskými úřa-
dy hlavně v pracovních táborech na lesních pracích, na-
nejvýše mají maďarské dokumenty. Proto také sovětské 
úřady znemožnily kontrolu a styk s nimi. Prozatím bylo 

60 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 11/1/2, depeše p. č. 249 (396-391/9); Tamtéž, f. 37-113/36.
61  Patrus Andrej (1917 Terebla–?) byl mladý básník, žurnalista a organizovaný komunista z Podkarpatské Rusi. Uprchl do Sovětského svazu a na začátku 

německo-sovětské války vstoupil do Rudé armády, kde dosáhl hodnosti intendančního technika 2. třídy – tzn. čs. poručík hospodářské správy. Také 
absolvoval instruktorský kurs pěchoty. Začátkem roku 1942 se přihlásil do Čs. vojenské jednotky v SSSR. Po odjezdu plk. J. Berounského do V. Bri-
tánie jej plk. H. Píka přijal jako překladatele na své misi, později byl přeložen k 1. čs. brigádě v SSSR. Po válce se stal jedním z vedoucích činitelů na  
sovětské Zakarpatské Ukrajině, odkud později zaslal tendenční svědectví k vykonstruovanému obvinění  gen. H. Píky, v němž mimo jiné uvedl, že na 
misi byl „zařazen jako překladatel, ale ve skutečnosti jsem byl důvěrníkem náčelníka mise plukovníka Píky… Svým přesvědčením jevil se plukovník 
Píka jako reakčně zaměřený člověk a anglofi l. Měl nepřátelský poměr k Sovětskému svazu a nenáviděl všechny, kteří projevovali nebo vyjadřovali 
sympatie k Sovětům… Píka se mnou sestavil tendenční hlášení, ve kterém se pravilo, že Fierlinger se chová nepřátelsky ke karpatským Rusínům 
a nechrání zájmy československé vlády…Tato  zpráva s mým podpisem byla Píkou odeslána do Londýna. Později jsem z příkazu Píkova systematicky 
sbíral informace o postavení Karpatorusů v SSSR. Za tím účelem jsem se vyptával Karpatorusů, vracejících se z internačních táborů, případně z vězení. 
Na podkladě takto získaných dat jsem sestavoval tendenční hlášení, ve kterých jsem udával přehnaná čísla, že na území SSSR je prý v táborech a vě-
zeních více než 15.000 karpatoruských emigrantů, že jsou drženi v neudržitelných těžkých poměrech,  hladovějí a hromadně vymírají z vysílení. Tyto 
zprávy Píka zasílal do Londýna ministru národní obrany československé zahraniční vlády. Zpravidla v téměř každém hlášení se pravilo, že osvobození 
Karpatorusů z táborů je prý sabotováno vyslancem Fierlingerem. Píka i já jsme podnikali všechno možné, aby Fierlinger byl zkompromitován jak 
u československé zahraniční vlády, tak u Angličanů.“ NA, Státní soud, Or I 38/48.

62 VÚA–VHA, f. 37- 24/3, ZOE 080606/42.
63   Fierlinger Zdeněk (1891–1976) za 1. světové války důstojník čs. legií v Rusku a ve Francii, od roku 1919 v diplomatických službách v Nizozemsku, Ru-

munsku, USA, ve Švýcarsku, Rakousku, 1937-1939 a 1941–1942 vyslanec, 1942–1945 velvyslanec v SSSR, 1945–1946 předseda vlády, 1948–1953 
náměstek předsedy vlády, 1953–1964 předseda Národního shromáždění, 1945–1969 poslanec NS, 1969–1971 poslanec Federálního shromáždění, 
poválečný předseda Československé sociálně. demokratické Strany, 1948–1971 člen ÚV KSČ.

64  Vrbenský Bohuslav (1882–1944) člen KSČ od roku 1925, předseda svazu přátel SSSR, náměstek primátora hlavního města Prahy do rozpuštění KSČ 
(20. 10. 1938). Jako spolupracovník moskevského zahraničního vedení KSČ byl vyslán do Československé vojenské jednotky v SSSR, aby tam prosa-
zoval komunistické zájmy; 1. 11. 1941 byl jmenován členem Státní rady v Londýně, byl i členem československé vojenské mise v SSSR, redakční rady 
Československých listů a delegátem Československého Červeného kříže v SSSR. Působil též jako vojenský lékař.

65  Borek Vlastimil (1886–1952). Člen KSČ od roku 1925, novinář a překladatel. V roce 1939 emigroval do Sovětského svazu, kde později pracoval jako 
tiskový přidělenec na československé ambasádě a současně jako vedoucí tajemník časopisu Československé listy. Po válce pracoval ve vysoké funk- 
ci na ministerstvu zahraničních věcí (kde byl po únoru 1948 i předsedou Akčního výboru národní fronty)  a pokračoval ve spolupráci se sovětskou 
zpravodajskou službou.

66  Krosnář Josef (1891–1968). Zakládající člen KSČ a funkcionář Rudých odborů. Následně zastával řadu funkcí především v pražské organizaci KSČ, 
od roku 1929 člen ÚV KSČ a poslanec Národního shromáždění. V sovětské emigraci se stal členem moskevského vedení KSČ a funkcionářem Me-
zinárodní rudé pomoci (MOPR); po válce opět členem ÚV KSČ, poslancem Národního shromáždění, předsedou pražského kraje KSČ a náměstkem 
pražského primátora. V roce 1948 se stal členem Akčního výboru Národní fronty, v letech 1952–1963 působil postupně jako ministr několika resortů. 
V srpnu 1968 odsoudil sovětskou okupaci Československa.
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Ze sovětských gulagů do československé armády
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slíbeno, že zbraně schopní budou uvolněni pro armádu, 
ale ještě se tak nestalo.“67

Zájem NKVD, nástroje sovětské politiky, aby u česko-
slovenské vojenské jednotky nebyly řešeny národnostní 
otázky Podkarpatorusů, naznačuje, že jedním z jejích 
válečných cílů bylo i získání, respektive připojení území 
Podkarpatské Rusi k sovětské Ukrajině. Přesto, že ještě 
v „Úmluvě mezi Sovětským svazem socialistických repu-
blik a Republikou československou“ z 18. července 1941 
uznávala Československou republiku v předmnichov-
ských hranicích. Takový postup naznačoval mnohé o cí-
lech sovětské politiky válečné i poválečné.

Začátkem dubna 1942 plukovník Píka upozornil Lon-
dýn, že „nemáme možnosti donutit Sověty k propuštění 
Čechoslováků, jež máme v evidenci a za něž jsme inter-
venovali, neboť Sověty mohou vždycky zdůvodnit jejich 
zadržení podezřením ze špionáže“.68

Ve zprávě z 29. června 1942 potom konstatoval: „Z lá-
gerů nebyl dosud propuštěn žádný z Podkarpatských 
Rusínů, kteří se narodili a žili na Podkarpatské Rusi, 
s výjimkou několika jednotlivců, kteří od počátku byli 
vedeni správou lágera jako českoslovenští státní přísluš-
níci. Všichni ostatní jsou vedeni jako příslušníci maďarští, 
třebaže maďarská příslušnost jim byla ve většině případů 
sovětskými orgány připsána proti jejich vůli, jak o tom 
svědčí dopisy a vzkazy z lágerů.

Jak lze z těchto dopisů a vzkazů usoudit, jsou všichni 
věrnými syny Československé republiky, jejich jedinou 
touhou je moci sloužit v československé armádě a po-
moci obnovit samostatné, demokratické Českosloven-
sko. Mnozí z nich (tak na příklad v 21. oddělení Pečory) 
jsou 80 % vojáky československé armády, je mezi nimi 
mnoho záložních důstojníků a poddůstojníků.

Podle zpráv dobrovolníků podali si Podkarpatští Ruso-
vé společné prosby o propuštění, aby mohli vstoupit do 
československé armády v těchto lágerech:

v Kargopolském, v Oněžském, v Sokokském, v Ivdělském, 
na některých odděleních Uchto-Uženského lágera a v Ku-
lojském lágeru. Společné akce pro vstup do československé 
vojenské jednotky byly jistě vedeny i v jiných lágerech, ale 
zprávy jsou pouze kusé a náhodné a dopis se z lágera do-
stane pro přísnou kontrolu jen zřídka. Žádostí jednotlivců 
na správy lágerů je velmi mnoho. Jak prosby společné, 
tak i jednotlivců byly dosud vždy lágery odmítnuty.“69

Cesty propuštěných do Buzuluku

Osvobození Čechoslováci bývali při odchodu z táborů 
zpravidla „vybaveni“ rozbitými botami, dobré „fufajky“ 
[teplé zimní vatované kabáty – pozn. aut.] jim vyměnili 
za „hadry“ apod. Na cestu dostávali 2100 gramů chleba 
a 150 rublů, někdy ještě 1 kilogram slanečků, což jim vět-
šinou, při stavu sovětské válečné dopravy, vystačilo tak 
na jednu třetinu cesty. Na některých železničních stani-
cích bylo sice možné na „spravku“, vydanou správou pří-
slušného tábora, získat další chleba, avšak z praxe vyplý-
valo, že propuštění se doslova báli (zvláště malé skupinky 
nebo jednotlivci) opustit vlak. Nikdo totiž nevěděl, kdy 

vlak odjede a dostat se pak zpět do přeplněných vago-
nů bylo pro fyzicky vyčerpané lidi téměř nemožné. Tak 
například 14. března 1942 hlásil poručík Janda, že dob-
rovolníci ze „Soroklagu“ potkali 22. února na nádraží ve 
Vologně asi dvacetičlennou skupinou Čechoslováků z ne-
známého tábora, kteří byli „naprosto vyčerpaní, neměli 
sil dostat se do vlaku, nemohli nikde dostat chléb“.70

Zkušenosti každého transportu (někdy doprovázených 
příslušníkem NKVD) a později i jednotlivců bývaly různé. 
Za dobu od 30. prosince 1942 – 31. ledna 1943 „bylo 
na cestě do Buzuluku 891 branců, ale cestou zemřelo 
5 osob, takže do Buzuluku přijelo 886 branců...

Cestou zemřeli na zápal plic a vysílením Klim Vasil, Jac-
kanič Michal, Horvát Petr a Jarčič Ivan. Vojín nováček 
Lembej Andrej byl roztrhán vlakem na jednom rozjezdu. 
Všechny mrtvoly převzaly místní orgány NKVD i s majet-
ky a papíry, které měli nebožtíci při sobě. Kde byli po-
chováni, nedá se už nikdy zjistit...“71

Relativně jednodušší situace pro Čechoslováky byla ve 
stanicích, kde se nacházela polská střediska, neboť se 
k nim chovala přátelsky, vybavovala je proviantem a po-
máhala jim do vlaků. Píka již 23. března 1942 vyslovil 
náčelníku polské vojenské mise generálu Wolikovskému 
poděkování za pomoc „ze strany polských vojenských 
nádražních orgánů a delegátů“. Zvláště pak vyzdvihl 
činnost polského delegáta v Gorkách a polských vojen-
ských orgánů na východní a severovýchodní magistrále 
a polského velitele na nádraží v Kujbyševě.72

Avšak krátce poté byl nábor československých dobro-
volníků sovětskými orgány zastaven – prý až do doby 
zlepšení dopravních možností. Píka musel v principu 
uznat sovětské stanovisko, neboť za stavu – bez záso-
bování na železnici, eventuálně i po celý měsíc – hro-
zilo, že by velká část zesláblých dobrovolníků zemřela 
cestou. Ostatně i polský nábor byl tehdy zastaven. Přes-
to plukovník Píka při každé vhodné příležitosti naléhal 
na sovětská místa, „aby co nejvíce urychlili odsun Podk. 
Rusínů k jednotce (při otázce o malém početním stavu, 
o nedostatku vycvičených poddůstojníků a záložníků, 
o rychlém postavení I. praporu, o bojové schopnosti jed-
notky, o délce výcviku atd.), neboť mezi Podkar. Rusíny 
najdeme mnoho mladých lidí s plným čsl. výcvikem.“73

67 Archiv Jakuba Koutného. (Dále jen AJK.).
68 AJK.
69 VÚA–VHA, f. 37-113-35.
70 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 27/1/3, čj. 196/taj.1942.
71 AJK.
72 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 26/1/3, čj. 204/42.
73 VÚA–VHA, f. 37-24/3, ZOE 5108 b/42

Výcvik čs. vojáků v Buzuluku v červenci 1942
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Čechoslováci bydlící v různých zapadlých kolchozech 
SSSR stále vůbec nic nevěděli o náboru do československé 
armády, proto poručík Janda žádal vojenskou misi: „Je 
nutné znovu učinit výzvu v rozhlase nebo požádat vojen-
komáty [výbory vojenských okruhů, případně vojenských 
posádek – pozn. aut.], aby tyto vydaly nařízení selsově-
tům [místní (obecní) sověty (výbory) – pozn. aut. ].“74

Na dotaz ministra národní obrany generála Ingra o si-
tuaci u vojenské jednotky v Buzuluku popsal plukovník 
Píka její nelehké počátky takto:

„Situace u jednotky po překonání obrovských nesnází 
v zimním období. Lidé zbědovaní pobytem v táborech, 
dovážející ze zamořených oblastí epidemie, nákazu, ne-
možnost dezinfekce pro katastrofální nedostatek dřeva, 
másla, dezinfekčních prostředků a obtíží ubytovacích, 
nedostatek léčiv, vše zhoršováno ještě tuhými mrazy, 
se dnes podstatně zlepšila. S pomocí sovětských orgánů 
a též svépomocí získáno dřevo, organisována sanitární 
a desinfekční opatření, upraveno ubytování a zařízena 
karanténa. 10. dubna započato s očkováním proti tyfu 
a provedena imunisace proti disenterii.

Léky: První pomoc poskytnuta Poláky při jejich odcho-
du z Buzuluku. Dost léků dodáno sovětskými orgány, vel-
ká pomoc přišla z Teheranu /léčiva, injekce i stříkačky/.75

Mýdla něco dodaly sovětské orgány. Dnes zahájila jed-
notka výrobu vlastními prostředky (má svého chemika).

Řádným stravováním, čistotou a pořádkem, duševním 
klidem, došlými vitamíny se zlepšila kondice příslušníků 
vojenské jednotky natolik, že nebezpečí onemocnění 
respektive úmrtí následkem vysílení, slabosti srdce a avi-
taminosy je překonáno. Epidemie tyfu defi nitivně za-
stavena. Může se však obnovit příchodem většího počtu 
Podkarpatských Rusínů z internačních táborů, po dlou-
hé cestě nedesinfi kovanými zavšivenými vagony.

Přehled onemocnění: tyfem: bylo celkem 66 případů, 
z toho 50 uzdraveno, 8 ještě v nemocnici, 8 zemřelo.
Disenterie: celkem 18 případů, uzdraveni 4, v nemocnici 
10, zemřeli 4.
Od 10. února do 8. dubna bylo celkem 350 onemocnění, 
z toho
62 – tyfus
14 – úplavice
4 – malárie
12 – zánět plic.
Ostatní katary, chřipky, omrzliny, angíny.
avitaminosy léčeno 120.
Počet úmrtí: Celkem 22 u jednotky. Z toho:
skvrnitý tyf – 8
disenterie – 4
zápal plic – 5
srdeční slabost [a]
avitaminosa – 5
kromě toho zemřel neznámý počet osob během cesty, 
dosud protokolárně ověřeny 4 případy.

Ke dni 4. května je 59 nemocných, z toho 32 v nemoc-
nici, 18 v infekční nemocnici, 9 na ošetřovně.“76

A tak přes opakovaná ujištění sovětského komisaře 
zahraničních věcí z počátku dubna 1942, že „otázka ná-
boru Podkarpatorusů je v zásadě kladně vyřízena a že 
jen technické provedení trochu zdrží odesílání dobro-
volců k československé vojenské jednotce“,77 nastoupilo 
k 12. prosinci 1942 „jen“ 231 Podkarpatorusů. Poručík 
A. Patrus tehdy evidoval na základě výpovědí osvoboze-
ných vězňů celkem dvacet devět táborů NKVD, v nichž 
se mělo nacházet asi 21 000 Čechoslováků. Podle svě-
dectví nadporučíka J. Kostoviče,78 nadporučíka R. Pavlí-

Nástup v Buzuluku v září 1942
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74 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 22/1/2, čj. 354/taj. 1942.  
75  Plk. Píka od počátku existence čs. vojenské jednotky opakovaně žádal Londýn o zaslání léků; např. 25. 2. 1942: „Prosím zaslat urychleně ještě proti-

tyfové a protimalainové injekce (v Buzuluku u jednotky již teď v zimě 5 epidemických případů skvrnitého tyfu a jeden právě zemřel), prostěradla na 
dvacet lůžek a zařízení pro ošetřovnu, respektive podle možnosti ambulanční autobus, který je velmi nutný a vykoná ve zdejších poměrech neoceni-
telné služby. Mimo to větší množství běžných medikamentů pro jednotku.“ VÚA–VHA, f. 37-24-3.

76 VÚA–VHA, f. 37-24/3, ZOE 5112/42.
77 VÚA–VHA, f. 37-24/3, ZOE 5112/42.
77 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 22/1/2, čj. 261/Taj. 1942.
77 Tamtéž.
78  Kostovič Julius (1912 Redvance –?) po ukončení gymnázia v Užhorodě (1933) absolvoval bratislavskou školu na důstojníky v záloze, Vojenskou 

akademii v Hranicích a aplikační kurs pro dělostřelectvo; za mobilizace 1938 velel baterii 12. dělostřeleckého pluku. Po přechodu sovětských hranic 
byl od listopadu 1939 vězněm NKVD ve Lvově, poté v Nikolově a od ledna 1942 v Norilském „nápravněpracovním“ táboře až do počátku února 
1942. Následující čtyři měsíce se léčil v Krasnodarské nemocnici a od 5. 6. 1942 působil v čs. vojenských jednotkách v SSSR – zástupce velitele roty, 
druhý pobočník velitele praporu a nakonec byl přidělen náhradní k rotě. Po zřízení 1. brigády se stal náčelníkem štábu 1. dělostřeleckého pluku, 
následně dělostřelectva 1. brigády, od začátku roku 1944 velel protiletadlovému oddílu 1. brigády, od léta pak 4. dělostřeleckému pluku. Po válce 
zůstal v armádě a v roce 1946 vstoupil do národně socialistické strany. Na návrh akčního výnoru národní fronty v Hradci Králové byl z armády vylou-
čen, roku 1949 zatčen a následně odsouzen za špionáž Státním soudem k 15 letům odnětí svobody; v listopadu 1954 byl podmínečně propuštěn, 
poté pracoval v dělnických profesích. V roce 1969 byl sice vykonstruovaný rozsudek zrušen, avšak Krajský soud v Hradci Králové návrh na přezkum 
procesu  v roce 1972 zamítl. Své přesvědčení nikdy neskrýval a jeho časté vyhraněné názory byly předmětem pozornosti nadřízených již během války, 
jak o tom svědčí zpravodajské hlášení ppor. V. Ecksteina z 15. 7. 1943:

  „…Dne 4. VII.1943 asi v poledne přišel npor. Kostovič do bytu svědka č. 1 hledaje svědka č.2, poněvadž od něho chtěl zkušeného účetního rotmistra, 
dosavadní se mu nelíbil. Byl rozčilen a říkal: ,pořád dělají takové blbosti. To je strašné, co se tady děje. Kdybych vám měl vypravovat.´ Na otázky obou 
svědků odpověděl: ,Tak to dál nejde, proti tomu se musí zakročit na nejvyšším místě. Já nejlepší odborník dvouroční akademie pořád plním funkce, 
které jinde zastává obyčejný chlap. Odstrkují mne, nepovýší mne, ale my proti tomu zakročíme. My jsme připraveni intervenovat z presidenta. Já za 
Ukrajince, jeden za Čechy a jeden za Židy.´…(přímá řeč npor. Kostoviče podání svědka č. 1).“ VÚA–VHA, f. SSSR V, 375, čj. 9/taj.zprav.1943.

 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 22/1/2, čj. 261/Taj. 1942.
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ka,79 podporučíka A. Eloviče80 a dalších se odhadovalo, 
že jen z Podkarpatské Rusi odešlo do Sovětského svazu 
na 30 000 osob.

Tábory NKVD byly nadále opředeny rouškou tajemství. 
Málokdo byl totiž ochotný konkrétně vypovídat o tam-
ních životních podmínkách, dají-li se tak vůbec nazvat, 
protože tím by se podle sovětského práva dopustil další-
ho trestného činu a mohl se tedy vrátit do lágru. Přesto 
i tato mnohdy všeobecná a drobná svědectví napomáha-
la utvářet obraz hrůzy sovětských „nápravných zařízení“. 
Každý tábor měl deset až třicet „lagerpunktů“ (kolonií, 
sekcí) většinou pro 300 až 600 osob. Ale například na 
Kolimě dosahovaly jednotlivé kolonie 5 až 7 tisíc osob. 
Vzhledem k tomu, že styky mezi jednotlivými sekcemi 
pochopitelně nepřicházely v úvahu, zprávy přijíždějících 
dobrovolníků byly kusé a neúplné. I tak je jejich obraz 
úděsný – pro představu lze uvést jedny „pracovní nor-
my“ z ispravitelno-trudových lágrů:

„Strava:  400–700 gr. chleba denně /podle pracovního 
výkonu – výjimečně až 900 gr./ Nemocní 400 gr., trestní 
dávka 300 gr./. Pro kolonu /průměrně 300 mužů/ – 2x den-
ně 20 kg mouky zavařené ve vodě. Tato polévka se vydá-
vá v 6 hod. ráno a v 8 hod. večer po 1 litru na muže.

Zaměstnání: stavba železnice, kácení dřeva.
Pracovní normy: Aby si vězeň vydělal 600 gr chleba /45 

kubic. metrů dřeva s pokácením, rozřezáním a vyrovná-
ním do metrů, na železniční stavbě 3 kub. metry půdy 
/zmrzlé/.

Nemoci: 70 % avitaminos nejrůznějšího druhu, 40% 
omrzlých, úplavice a tyfus ve velkém měřítku“81

V ostatních lágrech nebyly poměry lepší, v mnohých 
ještě daleko horší. Do konce června 1942 nepropustili 
z táborů žádného z Podkarpatských Rusů, s výjimkou 
několika jednotlivců, které od počátku vedla správa lág-
ru jako československé státní příslušníky. Všichni ostatní 
byli vedeni jako státní příslušníci maďarští, třebaže tato 
příslušnost jim byla ve většině případů sovětskými orgá-
ny připsána proti jejich vůli, jak o tom svědčí jejich do-
pisy a vzkazy.

Osvobození, kteří přijeli do Buzuluku 1. dubna 1942, 
odhadovali, že v jedné sekci Pečorského tábora bylo „nej-
méně 3000 československých státních příslušníků, pře-
vážně Podkarpatorusů. Životní podmínky v lágrech jsou 
neustále horší, lágry nejsou zásobovány produkty. Dávky 
chleba zmenšeny v tomto roce na 300 gramů denně, stá-
vá se stále častěji, že po několik dní chléb není vydáván 
vůbec. Dobrovolec MUDr. Unger, který byl v lágru náčel-
níkem lazaretu 18. oddělení hlásí, že z jediného oddělení 
(stav 3000 lidí) je stav v nemocnici průměrně 800–1000 ne-
mocných, denní úmrtnost v průměru 40 osob ...“82

Výpovědi všech propuštěných se však shodovaly v tom, 
že životní podmínky byly v táborech „nejtěžší jaké si 
možno představit (těžká práce, hlad, zima, bezohled-

né zacházení)“. Neobyčejně velká úmrtnost v táborech 
připravila československou zahraniční armádu o velké 
množství velmi dobrých vojáků. Každý z amnestovaných 
prosil za dosud vězněné, „že je nutno tyto lidi co nej-
rychleji zachránit“.83 Vážné následky mělo i zásobování 
táborů, jež v této době vázlo (hlavně na  severu, kde 
byla většina Podkarpatských Rusů), takže po několik dní 
nedostávali chléb, nebo jim byl vydáván v dávce 500 gra-
mů na 3 dny na muže. Tím lze vysvětlit, že ačkoliv skon-
čila zima, nesnížila se jejich úmrtnost.

Zdravotní stav propuštěných byl opravdu velmi vážný. 
Vždyť například podle jednoho z prvních hlášení majo-
ra J. Pernikáře84 ze 17. února 1942 „počet osob k léčení 
(4–6 neděl) dosahuje dnes čísla 54. Bylo nutno vyhradit 
pro ně nějaký dům s vlastním lékařem a získat nějaké 
přilepšení na stravu. Většina z nich trpí nejen avitamino-
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Závěrečné cvičení 1. československého polního praporu v SSSR 
v Buzuluku v lednu 1943

79  Pavlík Robert (narozen 1912 v Krkové –?). Absolvent Vojenské akademie v Hranicích. Po válce dosáhl hodnosti majora generálního štábu; 27. led-
na 1949 odsouzen Státním soudem v Praze, čj. Or I. 2/49, k deseti letům těžkého žaláře, protože „informoval Píku o poměrech v sovětských pracov-
ních táborech“ (!) AMV, 305-714-3.

80  Elovič Albert (1917 Sobrance – ?), absolvent Vojenské akademie v Hranicích – směr pěchota. U čs. vojenské jednotky v SSSR působil v nižších velitel-
ských funkcí, posledně jako náčelník štábu 1. polního praporu 1. čs. brigády v hodnosti nadporučíka. Po druhé světové válce povýšen na kapitána 
v záloze, posléze emigroval do USA.

81 VÚA–VHA, f. 37-113-35.
82 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 22/1/2, čj. 261/Taj. 1942.
83 Tamtéž.
84  Perníkář Jan (1903–1976). Předválečný československý letec, za druhé světové války vstoupil do RAF, avšak koncem léta 1941 byl odeslán do Sovět-

ského svazu k čs. vojenské misi, aby spolu s plk. J. Berounským studoval sovětské letectvo a připravil organizaci čs. letecké jednotky. Dnem 3. 2. 1942 
byl přidělen k odvodní a přijímací komisi v Buzuluku. Později působil ve štábních funkcích u Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR i na Velitelství 
osvobozeného území. Po únoru 1948 byl perzekvován za svoji činnost v Sovětském svazu.
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sou, ale také celkovou slabostí. Ztráta 20–30 kg na váze 
je normální. Byl také případ úbytku až 52 kg...“85

V lágrech však nebyli jen muži. Také ženy prošly jejich 
peklem. Osmadvacetiletá vojínka Štěpánka Gejzlarová po-
cházející z Úpice u Náchoda popsala 2. července 1942 v Bu-
zuluku svoji anabázi do i v sovětském „exilu“, včetně zku-
šenosti z tamního vězení, čímž vydala otřesné svědectví:

„Dne 21. června 1940 jsem odjela z domova tj. z Úpi-
ce u Náchoda. Byla jsem určena na práci do Německa, 
a proto jsem volila raději emigraci do SSSR. Cesta trvala 
1 měsíc. Z Úpice jsem odjela vlakem do Uh.[erského] Os-
trohu. Odtud jsem šla pěšky na Slovensko a zas dál pěšky 
přes hranici Polska na hranici SSSR. Hranice SSSR tvořila 
řeka San. Tuto se mi podařilo nepozorovaně přejíti a bez 
zadržení jsem se dostala do Leska.

Celou tuto cestu jsem se řídila podle mapy a kompa-
su. V Lesku jsem byla zatčena sovětskými orgány a byla 
ve vyšetřovací vazbě 7 dnů. Z Leska jsem byla převeze-
na do Samborské věznice, kde jsem strávila 10 měsíců. 
V Samborské věznici při přijímání mně byly odebrány 
hodinky a zlatá náušnice a dosud mně nebyly vráceny. 
V důsledku špatné výživy a velice špatných ubytovacích 
podmínek (tj. špíny, štěnic, vší a blech) jsem onemocně-
la. Jelikož jsem trpěla velice nečinností, a prosila jsem 
náčelníka věznice o zapůjčení knih. Mé prosbě bylo vy-
hověno a tak jsem se naučila číst a psát rusky. Po 10 mě-
sících se můj zdravotní stav poněkud zlepšil a byla jsem 
určena pro pracovní tábor. Ze Sambora jsem odjela ve 
vězeňském vagónu do Lvova, kde jsem byla asi 6 dnů 
ve věznici. Pak jsem byla převezena do Kyjeva na dobu 

8 dnů, a dále do Charkova, kde jsem byla držena 1 mě-
síc. Odtud jsem byla dána do St. Bielska, kde byli kon-
centrováni vězni a tříděni do různých pracovních tábo-
rů. Na cestě z Charkova do St. Bielska jsem se setkala 
s Vlastou Pavlanovou. Byla to po dlouhé době pokoření 
a utrpení veliká radost, neboť to byla první Češka, s kte-
rou jsem se za hranicemi setkala a mohla poprvé opět 
mluviti svoji mateřštinou. Od té chvíle jsem již Vlastu 
Pavlanovou neopustila a naše utrpení bylo společné. 
V St. Bielsku jsme byly 2 týdny. Potom odvezeny na nuce-
né práce do různých táborů. Tato cesta byla mým největ-
ším utrpením. Byly jsme vezeny ve vězeňských vagónech 
úplně temných, přeplněných, polonahé při mrazu 50º C 
jsme umíraly žízní a hladem. Konečně jsme se dostaly 
na místo určení v Luckobezvodném, Gorkovská oblast. 
Byly jsme nuceny těžce a namáhavě pracovat na cihelně. 
Naše denní norma byla vyráběti 600 cihel ručně. Nebyla-
li tato norma dosažena, dostaly jsme menší dávku jídla. 
Naše denní strava se skládala: 600 gr chleba a ½ l po-
lévky velice špatné. Denně jsme pracovaly 15 hodin. Ve-
čer unaveny prací jsme odcházely za doprovodu střelka 
s puškou si odpočinout do úvozu vzdáleného 4 km. Spaly 
jsme na holých prknech, plné štěnic a vší bez přikrývek.

V cihelně jsme pracovaly přes léto a na zimu jsme byly 
určeny na práci v lese, kde jsme polonahé a bosé v mra-
zech 50º C byly nuceny kácet stromy a prohazovat cestu 
sněhem 1,20 m vysokým.

28. ledna 1942 jsme byly osvobozeny a poslány do 
Buzuluku k tvořící se Československé vojenské jednotce 
v SSSR. Tento den byl naším nejradostnějším dnem, ne-

Odjezd 1. čs. polního praporu v SSSR z Buzuluku na frontu  30. ledna 1943

85 VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, 22/1/2, čj. 90/dův. 1942.
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boť jsme byly vyzdviženy z veliké bídy a utrpení… Cesta 
do Buzuluku byla pro nás velice obtížná, neboť jsme byly 
nedostatečně oblečeny a na místo obuvi ze slámy zhoto-
vené papuče. Za velikého mrazu a hladu jsme se koneč-
ně dostaly dne 17. února 1942 do Buzuluku, kde jsme se 
hlásily na velitelství Československé vojenské jednotky 
v SSSR…“86

Nebylo divu, že otázka, chce-li někdo z vězněných 
Čechoslováků vstoupit do československé armády, byla 
zbytečná, neboť všichni na ni odpovídali v tom smyslu, 
že „jejich největším životním štěstím (ve většině případů 
záchranou) je dostati se do československé armády a to 
bez ohledu na národnostní, státní, politickou i rasovou 
příslušnost“87

86 VÚA–VHA, f. 37-113/20.
87 VÚA–VHA,f. ČsVM v SSSR, 82/1/10, čj. 130/dův. 1942.
88 Zdeněk VALIŠ, Jan Kratochvíl, první velitel 1. čs. armádního sboru v SSSR, HaV 1990, č. 2, s. 90–102.
89 VÚA–VHA, F. SSSR I, 5/2.
90 VÚA–VHA, f. SSSR IV, E/2/7, čj. 86/dův./1945.
91 VÚA–VHA, ČsVM v SSSR, 22/1/2, Depeše poř. č. 168 (246-226/31); Dále v opisu Tamtéž,  f. 37-24/3.
92 VÚA–VHA, f. 37-24/4, ZOE 020921/43.
93 Přehled podle národnosti vypracovala evidence 1. čs. náhradního pluku v SSSR. VÚA–VHA, f. SSSR IV, E/2/3, čj. 0826/taj./1944.
94  Z tohoto počtu bylo 613 odvedených mužů, 16 odvedených žen, 50 osob ještě neprošlo odvodem a 84 (53 mužů, 21 žen, 10 dětí) bylo neodvede-

ných, resp. neschopných vojenské služby.
95  Celkový počet odvedených do Čs. vojenské jednotky v SSSR, mimo to bylo asi 270 osob v odvodním řízení a v karanténě, a to většinou Podkarpatoru-

sů. V Buzuluku bylo celkem asi 1200 osob a z toho počtu asi 780 Podkarpatorusů. K 30. 11. 1943, tzn. těsně před odjezdem na sovětsko-německou 
frontu, z celkového počtu měla jen 1. brigáda 2210 příslušníků z Podkarpatské Rusi (srov. VÚA–VHA, f. SSSR V, 24/2, i. č. 80).

96  Nárůst počtu Podkarpatských Rusů v řadách 1. čs. armádního sboru v SSSR byl důsledkem probíhající mobilizace na Podkarpatské Rusi prováděné 
Velitelstvím osvobozeného území (VOÚ). V době od 8. 11. 1944 do 15. února 1945 VOÚ odeslalo k 1. čs. armádnímu sboru v SSSR na doplňcích 
celkem 6755 osob (z toho 28 důstojníků). Srov. VHA–VHA, f. VOÚ, čj. 37/taj.1945. Počty mohly být ještě vyšší, protože kromě obstrukcí Rudé armá-
dy působil i zdravotní faktor. Mezi odvedenými bylo mnoho vhodných pro klasifi kaci: „Zatím neschopen – bude poslán na zjištění.“ Zdravotní stav 
odvedeného a prezentovaného mužstva byl „velmi bídný… je značné procento chronických vad jako kýly, bércových vředů atd. Vyskytuje se hodně 
svrabu. Stav výživy je bídný.“ VÚA–VHA, f. VOÚ, 7/2, Válečný deník Velitelství osvobozeného území, příloha č. 4.

97 Ne všichni Židé se tehdy hlásili ke své národnosti.
98  Z toho připadalo: 2210 osob u 1. čs. brigády (k 30.11.1943), 77 u 2. čs. brigády (k 15. 2.1944), 77 u náhradního praporu. Srov. VÚA–VHA, 

f. 22-15/6; MNO čj. 1520/taj.-III/2 odd. 1944.
99  Například Antonie Krejčová ještě začátkem dubna 1944 žádala „Československé zastupitelství v Moskvě“ o intervenci za její syna Vladimíra, který 

byl sovětskými orgány poslán na práce v dolech v Novosibirsku:
  „Já níže podepsaná Krejčová Antonie prosím o vyšetření mé záležitosti. Můj syn Krejčí Vladimír roz. 1924 8/IV byl 1943 r. v lednu vyzván Jaršovským 

vojen. kom. (Saratov. obl.) a poslán na práce do Novosibirsku v doly, nehledě na to, že přání mého syna bylo postoupit v řady čsl. dobrovolců v té době 
organisované v Buzuluku a i v knížce vojenské byl uznán schopen se začíslením v českou armádu. Syn nacházející se doposud v Novosibirsku, a v každém 
dopise žádá mne, abych napsala na čs. zastupitelství a jako československá poddaná mu vymohla vstup v československou armádu. On též je připsán 
na mém pase jako čsl. poddaný. Žádám vás o vyřízení této záležitosti a těším se, že vyřízeno bude v krátké době.“ VÚA–VHA, ČsVM v SSSR, 23/1/3.

Příloha č. 1

Národnostní složení

Dochovaných statistik o národnostním složení (tehdy se 
uvádělo podle mateřské řeči) čs. vojenských jednotek na úze-
mí Sovětského svazu není v archivních fondech mnoho a tvoří 
neúplné řady. Vedení kmenové evidence totiž neodpovídalo 
platným předpisům – velmi často chyběly podklady, nebyl ani 
dostatek lidí na jejich zpracování. Takzvaná štábní kultura byla 
často jednotlivými veliteli podceňována, proto se jí nevěnovala 
přílišná pozornost a jisté evidenční zmatky (nedodělky) prová-
zely celou jejich existenci. Jistý vliv měl i naprostý nedostatek 
kancelářských potřeb, inventáře; částečně i nečinnost nezapra-
covaného a k evidenci dočasně přiděleného mužstva. Generál 
J. Kratochvíl88 při kontrole v červenci 1943 zjistil, že „kmenové 
změny v kmenových listech (přemístění, povýšení, úmrtí atd.) 
nejsou od založení kmenových listů provedeny. Příčina toho ve 
většině případů je ta, že vedoucímu kmenové agendy nebyly 
k dispozici denní rozkazy, jimiž změny byly nařízeny, anebo že 
nařízené změny byly jen oběžníky a ne rozkazy.“89

Na situaci se pranic nezměnilo, a to ani po opakovaných 
rozkazech k nápravě. Při vyšším počtu příslušníků jednotek byl 
stav ještě horší. V zápisu o převzetí kmenové agendy z 2. led-
na 1945 se totiž mimo jiné konstatuje: „Nejsou založené po-
četní pomůcky… Scházejí denní rozkazy a to jak důvěrné, 
tak obyčejné brigád a sborových jednotek …Nejsou zápisy 
v kmenových listech o přidělení v poli, zranění, onemocnění… 
O osobách padlých, nezvěstných  nejsou záznamy v evidenci 
náhradního pluku.“90 Z uvedených důvodů jsou níže publiko-
vány jen přehledy mající souhrnný vypovídací charakter, a  to 
k 30. březnu 1942,91 5. únoru 194392 a 1. listopadu 1944.93

30. březen 1942
Z celkového počtu 76394 osob bylo

5. únor 1943

Židovská 
emigrace

asi 70 % státních příslušníků ČSR 616

Suzdalská 
skupina

10 % státních příslušníků SSSR 111

Podkarpatští 
Rusíni

3 % státních příslušníků 
polských

35

Ostatní zbytek jiných (něm.) 1

Národnost 1. polní 
prapor

Záložní 
pluk 

Náhradní 
rota

Celkem

Češi 506 19 201 726

Slováci 78 2 23  103

Podkarpatští 
Rusíni

256 615  16 887

Rusové 2 – 2 4

Poláci 5 – 3  8

Chorvaté – – 1 1

Lotyši 1 – 1 2

Židé 105 3 33 141

Němci 2 2

Maďaři 14 4 18

Celkem 969 639 284 189295 
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Statistiky Československé vojenské jednotky v SSSR po-
chopitelně nejsou úplné, avšak poslední údaj o propuš-
těných Podkarpatorusech z táborů NKVD k 1. únoru 1944 
(3851 osob)98 jasně vypovídá o přístupu sovětských orgánů 
k jejich propuštění do Čs. vojenské jednotky v SSSR.99 A to 
i přes existující československo-sovětské úmluvy a závazek 
sovětské vlády o amnestii československých státních přísluš-
níků. Dnes je zcela zřejmé, že tehdejší přístup sovětských or-
gánů byl již motivován předpokládanou sovětizací Podkar-
patské Rusi, jež byla zahájena ihned po vstupu Rudé armády 
na její území.

Na základě nejmírnějších odhadů se dá předpokládat, že 
do Československé vojenské jednotky v SSSR byla z táborů 
NKVD propuštěna přibližně jedna desetina vězněných Pod-
karpatorusů, kteří po maďarské okupaci ilegálně přešli na 
sovětské území. Možná stejný počet byl propuštěn do Džam-
bulu, ale kolik vůbec lidí zahynulo a zemřelo v sovětských 
táborech, během transportů atd. se pravděpodobně už 
nikdy nezjistí.

PhDr. Zdeněk Vališ (1955)
v roce 1979 vystudoval FF UK, studijní obor  
archivnictví a historie. Do roku 1993 pů-
sobil ve Vojenském historickém archivu 
jako odborný pracovník, poté v letech 
1994–1998 v Úřadu dokumentace a vyšet-
řování zločinů komunismu, v roce 1999 
a v letech 2002–2003 v Ústavu soudobých 
dějin Akademie věd ČR. Zabývá se přede-

vším dějinami druhého a třetího odboje. Autor několika 
životopisných publikací a studií, též editor dokumentů 
a řady pamětí příslušníků československého odboje.

Zdeněk Vališ (born 1955)
Graduated in 1979 from the Faculty of Philosophy, 
Charles University, as Archives Keeping and History 
major. Until 1993, he worked in the Military History 
Archives. Then during 1994–1998 he was with the Com-
munist Crimes Documentation and Investigation Autho-
rity, in 1999 and 2002–2003 he worked in the Czech 
Academy of Sciences Contemporary History Institute. He 
focuses on the history of 2nd and 3rd Resistance. He is an 
author of several biographical publications and studies, 
Editor of number of documents and a series of Czecho-
slovak Resistance fi ghters´ memories.

From Soviet Gulag to 
Czechoslovak Army
Heliodor Píka Fighting for Carpathians´ Lives

By Zdeněk Vališ

The outbreak of WW II on 1 September 1939, as well as the 
international events preceding it, changed substantially Cze-
choslovakia’s position in Europe as well as in the world. The 
confi guration of world powers left a defi nite mark also on the 
Czechoslovak struggle for freedom. This situation may be best 
characterized on the one hand by declaration of war by France 
and the United Kingdom to Nazi Germany and on the other by 
Soviet Union´s „neutrality“ sealed by the Non-Aggression Pact 
signed on 23 August 1939 with Hitler.

Exiled Czechoslovak president E. Beneš and his staff expected 
more favourable prerequisites for launching foreign campaign 
and reinstating Czechoslovakia´s position on international sca-
le. Their prime effort was toward forming at least temporary 
Government abroad that would be recognized by France and 
UK, and/or other democratic states. Like in the years of WW I, 
he put his great hopes in foreign armed forces to be engaged 
in Allied armies´ operations, and as a symbol of national sove-
reignty and freedom as well.

The forming of Czechoslovak foreign armed forces during 
WW II would not have been possible if not for human resour-
ces provided from the ranks of Czechoslovak nationals who hap-
pened to be abroad then. Their numbers decisively determi-
ned the strength of military outfi ts that could be formed and 
extended for combat. The fi rst Czechoslovak military units were 

organized in the autumn of 1939 in France where the general 
mobilization contributed to their formation, but the summer of 
1940, providing refuge in UK territory, the principle of drafts and 
service in Czechoslovak Foreign Army basically returned to „vo-
lunteer system“. When Nazi Germany attacked the Soviet Union 
22 June 1941, another option of further development of Czecho-
slovak foreign armed forces arose. The  “volunteers” then consi-
sted of members of Czechoslovak Foreign Army Eastern Group, 
legionnaires and POWs from WW I plus their children, migrants 
who had left the country in the 1920s and 1930s, Volyn Czechs (as 
far as evacuated when the front was approaching), and/or POWs 
from Slovak or Hungarian Army; however, the majority were re-
fugees from Carpathia, the most of them having ended up in the 
infamous NKVD camps. No one among Czechoslovak exile repre-
sentatives in the Soviet Union accomplished more in their favour 
than Col. Heliodor Píka, the Czechoslovak Military Mission chief; 
some of the exile leaders, however, acted often totally different.

After WW II, the Carpathians´ substantial share of the formati-
on and fi ghts of Czechoslovak armed forces in the USSR was deli-
berately not spoken of. A break of the silence, up to some extent, 
presented the formation of the “National Front of Czechs and 
Slovaks”. It was established in March 1945 in Moscow following 
the meeting of London and Moscow exile government offi cials 
with the representatives of Slovak National Council, and even 
then, it was in a way made superior to the Parliament, and out of 
bonds for its democratic control. Its program included the princi-
ple of national unity and combined efforts of all democratic and 
anti-Fascist powers in post-war Czechoslovakia, but not including 
the citizens of Carpathia, or, in the language used then, those of 
Trans-Carpathian Ukraine. In the context of the times, their expe-
rience from Stalinist camps was not welcome either. On the other 
hand, only their suffering is being remembered now.

Češi 7872

Slováci 3326

Ukrajinci 403096

Židé 104097 

Rusové 82

Poláci 22

Srbochorvati 6

Lotyši 8

Němci 27

Maďaři 25 

Rumuni 1

Romové 2

Celkem 16 441

1. listopad 1944 
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