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Úvod
Velitelství osvobozeného území bylo vyšší velitelství, jež v dosavadní vojenské organizaci československé branné moci nemělo obdoby, přesto mu dosud nebyla věnována
odpovídající pozornost, a tak stále zůstává ve stínu svého politického protagonisty –
československého vládního delegáta pro osvobozené území.1
Možná k tomu přispěla i absence tajných, zpravodajských a některých důvěrných
spisů ve fondu Velitelství osvobozeného území ve správě Vojenského ústředního archivu–Vojenského historického archivu, způsobená činností tzv. Studijního ústavu
ministerstva vnitra, když se počátkem padesátých let 20. století, tehdy ještě jako Archivního a studijního ústavu ministerstva národní bezpečnosti, soustředily do jeho
správy archivní dokumenty, které uspořádal pro operativní potřeby ministerstva bez
ohledu na jejich původce a provenienční princip do věcných sbírek, následně očíslovaných pořadovým číslem.2 Při delimitaci těchto sbírek z bývalého Archivu ministerstva vnitra byla většina z nich zachována, a nepřikročilo se tak k přemanipulování
spisů podle provenience.3 Edice je zkompletována z fondů a ze sbírek Archivu bezpečnostních složek, Archivu Ústavu T. G. Masaryka, Národního archivu a Vojenského
ústředního archivu–Vojenského historického archivu.4
Zařazené a dosud ve své většině nepublikované dokumenty, kterých je celkem 341,
ovšem nejsou jen z provenience Velitelství osvobozeného území, ale i dalších původců,
aby bylo možné prezentovat jeho činnost v celé šíři, tzn. v omezené a nejnutnější míře
i částečně již známé reakce politiků5 – prezidenta republiky Dr. E. Beneše,6 velvyslance
Z. Fierlingera,7 ale také upozaděná stanoviska vojáků – hlavního velitele generála
S. Ingra,8 náčelníka Československé vojenské mise v SSSR generála H. Píky9 i velitele
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Viz např. NĚMEČEK, Jan – NOVÁČKOVÁ, Helena – SEDLÁKOVÁ, Monika: Zpráva vládního delegáta
Františka Němce o vývoji na Podkarpatské Rusi 1944. Sborník archivních prací, roč. 50, č. 1. MV ČR,
Praha 2000, s. 121–203; BROD, Toman: Osudný omyl Edvarda Beneše 1939–1948. Československá
cesta do sovětského područí, Academia, Praha 2002, s. 288–360.
Oba ústavy však prováděly i skartace těchto dokumentů.
Jistou výjimku tvoří sbírky „19“, „21“ a „22“ ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém
archivu (dále jen VÚA–VHA). Viz BALÁŽ, Július – HLUŠIČKOVÁ, Růžena – PIVCOVÁ, Zuzana: Průvodce po fondech a sbírkách Vojenského historického archivu II. (1939–1945), Ministerstvo obrany České
republiky, Praha 1999, s. 89–90.
Podrobněji viz SEZNAM ZKRATEK ARCHIVŮ, FONDŮ A SBÍREK.
Viz například Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty. Díl 2.
Státní ústřední archiv, Praha 1999.
Edvard Beneš (1884–1948). Druhý československý prezident, který v březnu 1939 začal organizovat
druhý československý zahraniční odboj. Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
(citováno k 12. 8. 2016).
Zdeněk Fierlinger (1891–1976), postupně vyslanec v Nizozemsku, Rumunsku, USA, Švýcarsku a USA,
1937–1945 (vel)vyslanec v SSSR, 1945–1946 předseda vlády, 1946–1947 předseda Čs. strany sociálně
demokratické, 1948–1966 člen předsednictva ÚV KSČ, 1948–1953 místopředseda vlády, 1953–1964
předseda Národního shromáždění, 1948–1971 člen ÚV KSČ.
Sergěj Jan Ingr (1894, Vlkoš – 1956, Paříž). Od 19. září 1944 hlavní velitel československé branné moci.
VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-31/10, Hlavní velitelství č. j. 4626/dův. 1. odděl. 1944. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945. Ministerstvo obrany ČR, Praha 2005, s. 112–113.
Heliodor Píka (1897–1949). Více: VALIŠ, Zdeněk: Heliodor Píka, náčelník Čs. vojenské mise v SSSR.
Historie a vojenství, 1990, roč. 39, č. 1, s. 49–62; Týž: Armádní generál in memoriam Heliodor Píka.
Vojenské rozhledy, 1997, roč. 6 (38), 1997, č. 2, s. 149–162.
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1. československého armádního sboru v SSSR generála L. Svobody,10 protože jejichž
interpretace bývala ideologicky upravována.11 Samozřejmě nechybí ani zaznamenaná
drobná svědectví přímých účastníků jednání sovětských orgánů či jednotlivců a krátké
telegramy, zprávy, hlášení – žádosti a povolení přesunů mobilizovaných, zajištění výstroje a výzbroje, jež dokreslují charakter doby a její vypjatou atmosféru.
Situační hlášení od října 1944 do března 1945, případně další úřední agenda generála Hasala (tlumočil při jednáních vládního delegáta F. Němce12 s velitelstvím 4. ukrajinského frontu, z nichž pořídil zápisy), jsou v podstatě neznámým historickým
pramenem, třebaže jejich vypovídací hodnota je na rozdíl od dokumentů politické reprezentace konkrétnější a mimo jiné popisuje, jaké metody uplatňovaly sovětské orgány na celém území, včetně zatýkání, výslechů a věznění nejen československých civilistů,
ale i vojenských osob, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o trestný čin. V žádném ze
známých případů zatčení přitom nešlo o trestné činy proti sovětským jednotkám, ale
o věci politické ještě před příchodem Rudé armády na československé území.
Dokumenty jsou řazeny v zásadě chronologicky, i když jistou výjimku představují
hlášení generála Hasala, protože jejich přílohy obsahují řadu opisů dokumentů z dřívější doby13 a jejich vyčleněním do chronologické řady by došlo k porušení jejich vypovídací hodnoty.
Při jejich přepisu byly zachovány obsah i forma pro jejich vypovídací hodnotu o myšlenkové úrovni autorů. Ve snaze respektovat maximální autentičnost jejich textu nebyla provedena jazyková korektura, a zůstala tak zachována zvuková
podoba a specifika jejich stylů, dnes už poněkud zastaralého jazyka, tzn. starší podoba
slov (např. výraz organisace, president) i stará forma místních jmen (např. Chust –
Hust), rusismů, specifické rusínské „češtiny“, psaní cizích slov (tedy misse, nikoli mise)
či příjmení a jmen osob,14 a zůstala zachována i infinitivní podoba „-ti“, podobně jako
původní interpunkce. Pouze u některých strojopisných přepisů byla doplněna česká
diakritická znaménka, jejichž absenci (či rukopisné dopsání) způsobilo používání psacích strojů s maďarskou či německou abecedou. Pouze některé zkratky byly rozepsány
do hranatých závorek.
Poznámkový aparát se neomezil na faktografické připomínky, ale v zájmu pochopení souvislostí (či reakcí) obsahuje i kratší citace z jiných dokumentů.
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Ludvík Svoboda (1895–1979), 1944–1945 velitel 1. čs. armádního sboru, 1945–1950 ministr národní
obrany, 1952 krátce zatčen, 1954–1964 člen předsednictva Národního shromáždění, 1955–1958 náčelník Vojenské akademie Klementa Gottwalda, 1958–1962 vědecký pracovník Vojenského historického
ústavu, místopředseda Svazu protifašistických bojovníků, 1968–1975 prezident ČSSR.
Například L. Svoboda ve svých pamětech konstatoval: „Striktně nám z Londýna nařizovali, abychom se
nepletli do věcí organizačních a mobilizačních, abychom nezřizovali školy na důstojníky, abychom se neobraceli na sovětské velení bez vědomí Píky. Na příkazy podobného druhu jsme už byli zvyklí. Nebrali jsme
je prostě na vědomí, neboť naopak bylo nutno, aby náš armádní sbor den ze dne rostl a sílil, aby se mohl
na dalších osvobozovacích bojích ještě více podílet. […] Londýn a jeho spřeženci kolem Hasala neuspěli.
Za pomoci 4. ukrajinského frontu, v jehož podřízenosti jsme byli, jsme i tento záškodnický manévr odrazili.“ SVOBODA, Ludvík: Z Buzuluku do Prahy. Naše vojsko, Praha 1961, s. 317–318.
František Němec (1898, Libišany – 1963, Montréal). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%
C5%A1ek_N%C4%9Bmec_%28politik%29 (citováno k 12. 8. 2016).
DOKUMENT 165, 264, 324 a 330.
V tomto případě je nebylo vždy možné ověřit, v kladném případě je toto vyjádřeno v poznámce pod
čarou.
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Na závěr je uveden zdroj pramene, podle něhož byl editován; další odkazy upozorňují na další uložení v českých archivech.15
Vznik Velitelství osvobozeného území vyvolalo přiblížení se Rudé armády k předválečnému československému státnímu území, a proto se československá exilová vláda
snažila precizovat kompetenční vztahy mezi sovětskými vojenskými a vlastními státními orgány, ukotvené ve smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
z 12. prosince 1943.16 Následné jednání vyústilo v novou dohodu mezi československou
správou a sovětským vrchním velitelem po vstupu sovětských vojsk na československé
území,17 podepsanou sovětským velvyslancem Lebeděvem18 a státním tajemníkem
ministerstva zahraničních věcí Ripkou.19 Ten ve své zprávě pro Státní radu 9. května
1944 mínil, že se „rozumí samo sebou, že v pásmu válečných operací po dobu potřebnou
k provádění těchto operací nejvyšší moc a odpovědnost připadá spojeneckému vrchnímu
veliteli sovětskému. Ale tato jeho nejvyšší moc a odpovědnost, kterou bude vykonávat
na osvobozeném československém území, platí jen v rozsahu oblasti válečných operací
a jen ve věcích vztahujících se na vedení války. Ve všem ostatním hned od počátku se
uplatňuje československá administrativa.“ 20 Pozdější realita dokazovala spíše opak.
Vyjednání nové dohody bylo zcela v režii politiků „československého“ Londýna
a velvyslance Fierlingera, protože ministr národní obrany generál Ingr počátkem dubna 1944 důvěrně a pro osobní informaci náčelníkovi Československé vojenské mise
v SSSR generálu Píkovi sdělil: „Není tedy zapotřebí činit přípravy pro tyto věci v rámci vojenských orgánů v Rusku,“21 což předmětu a obsahu dohody nijak neprospělo,
protože nebyla smluvně dojednána působnost Velitelství osvobozeného území. Pouze
se tu konstatovalo, že jedním z úkolů československého vládního delegáta pro osvobozené území bude „znovu tam zřídit československou brannou moc“.22 Koncem května
1944 generál Ingr informoval generála Píku: „Zamini 23 oznámilo velvyslanci Váš úkol
a uložilo, aby projednal potřebné s příslušnými činiteli:
1/ President republiky a vláda rozhodli, aby bylo na osvobozené části státního území
započato s obnovením československé branné moci tak, že bude v ní vyhlášena mobilisace a organisována další vojenská jednotka, dále bude možno doplňovati počty našich
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Viz poznámka č. 4.
BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Orbis, Praha 1946, s. 479–482.
RIPKA, Hubert: S východem a západem, Londýn 1944, s. 80–82; BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé
světové války, s. 483–485; Archiv Ústavu T. G. Masaryka (dále jen AÚTGM), f. EB II/I., sign. V 157/12a,
opis.
Viktor Zacharovič Lebeděv v této době zastával funkci sovětského velvyslance u československé exilové
vlády v Londýně.
Hubert Ripka (1895–1958, Londýn). Více: TOMEŠ, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století. III. díl. Paseka, Praha 1999, s. 42–43.
Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945, s. 256. Ze zprávy H. Ripky ve
Státní radě o této dohodě.
Srov. VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/16.
BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války, s. 483; dále AÚTGM, f. EB II/II, sign. 40-XVIII/SSSR/4/4.
Rozumí se ministerstvo zahraničních věcí.

[11]

jednotek v SSSR. Mobilisace bude rozšiřována na další osvobozené části území, ihned jakmile to dovolí poměry operujících vojsk.
Bude rozšířena neprodleně po osvobození kterékoliv části území, aby bylo možno co
nejdříve se zapojit do boje.
2/ Pro převzetí správy osvobozeného území je zamýšleno vyslati delegáta vlády vybaveného plnou mocí. Podle úmluvy se sovětskými činiteli.
3/ Pro správu vojenských věcí by byl jmenován velitel osvobozeného území, který
pod vedením vládního delegáta měl tyto úkoly:
Provésti mobilisaci, organisovat vojenské jednotky, aby se zúčastnily co nejdříve boje
proti nepříteli, zabezpečovaly pořádek uvnitř území a zajišťovaly hranice, a vésti vojenskou správu osvobozeného území.
Pro velitelství osvobozeného území předvídám:
generála, 28 důstojníků a 8 osob mužstva, všichni z ANGLIE.
Lze-li zajistiti písaře a radiotelegrafisty v RUSKU, je možné snížiti počet osob mužstva z ANGLIE.
Kromě toho bude třeba většího počtu důstojníků jako instruktorů a velitelů k zakádrování nově tvořených jednotek a jako vedoucích potřebných vojenských správních
orgánů. Jejich počet bude dán možnostmi jejich dopravy z ANGLIE.
4/ Výzbroj jednotek:
Potřebujeme pomoci sovětských činitelů:
Buď z ukořistěného materiálu výzbroj pro 2–3 divise […]
5/ Výstroj z počtu výstroje, která by byla připravena v RUSKU /250.000 souprav/,
dopraviti alespoň 50.000 souprav na osvobozené území.
6/ Projednat způsob styku ruských jednotek s velitelem osvobozeného území styčnými důstojníky.
7/ Náhradní těleso přeložiti na osvobozené území.
8/ Východní část republiky nebyla soběstačná v obživě obyvatelstva. Ruské vojsko nemůže žíti z místních zdrojů. Budem závislí od ruské pomoci.
9/ Pokyny pro přípravy spojené s provedením mobilisace dostanete zvlášť.“ 24
Ovšem zplnomocněnec sovětské vlády pro formování československých vojenských jednotek na území SSSR ve své písemné odpovědi z 21. července 1944 generálu
Píkovi zmínil pouze misi:
„1/ Sovětská vláda nemá námitek proti příjezdu na území SSSR československé vojenské misse v sestavě 1 generála a 28 důstojníků za účelem pozdějšího odeslání této mise
na území ČSR.25
Vjezd výše uvedených gážistů třeba oformit ústavním pořádkem /t.j. vyžádat
vjezdní visa do SSSR/, proto prosím o zaslání seznamu osob. Na mužstvo buď se
zapomnělo, nebo předpokládají, že je najdeme zde. Vyjasním. Radiotelegrafisty najdeme zde.

2/ Sovětská vláda taktéž nemá námitek proti transitnímu průjezdu přes území SSSR
do ČSR 400 důstojníků, nutných k doplnění vojenských útvarů, které se budou nově tvořit vámi na československém území.
Vjezd výše uvedených osob třeba oformit v ustanoveném pořádku. /Rovněž vyžádat
transitní visa./“ 26
Opětné opomenutí Velitelství osvobozeného území nebylo náhodné, protože
generál Hasal 27 ještě 19. září 1944 v depeši pro generála Ingra konstatoval: „Z rozhovoru s Fierlingerem jsem zjistil, že sovětské vládě a našemu velvyslanectví nebylo
jasné moje určení. Obě předpokládají, že já a důstojníci mého štábu jsme předurčeni pro
vojenskou missi podle čl. 4. dohody z 8. května. Je třeba víc vyjasniti jak zde, tak u sovětského velvyslanectví v Londýně. Fierlinger po mém vysvětlení chce věc objasniti
Narkomindělu a uvésti na správnou míru.28 Žádá osvětlení jmen důstojníků pro vojenskou misi, předvídanou dohodou.“29 Tedy jako orgánu československého vládního
delegáta pro styk s příslušným sovětským velitelstvím, ačkoliv pro tento úkol zcela
postačoval „jen“ styčný důstojník30 s potřebným personálem a prostředky z počtu
VOÚ,31 zatímco generál Hasal odjížděl z Londýna v přesvědčení, že bude na Východě
vykonávat funkci „hlavního velitele“ všech československých vojenských formací
v zázemí, aby bylo velitelství polních jednotek zbaveno všech starostí o jejich doplňování a prací spojených s mobilizací branců.32 Ovšem pro velitelství 4. ukrajinského frontu (i generální štáb Rudé armády) zůstal právě jen oním náčelníkem
vojenské mise.
Jmenování velitele osvobozeného území se řešilo velmi opatrně, podobně jako
ustanovení československého vládního delegáta.33 Nicméně na základě dřívějších zkušeností, zvláště snahy o ustanovení plukovníka Jana Kratochvíla34 velitelem 1. československé samostatné brigády v SSSR, padla volba na dosavadního přednostu Vojenské
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VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše poř. č. 6336/1.
Sovětská strana v té době nabízela pro československou vládní delegaci ubytování v Černovicích
či v jiném městě s tím, že v Moskvě by mohl zůstat vládní delegát a jeho nejbližší spolupracovníci.
Srov. AÚTGM, f. EB II/1, sign. DEP/16/215a, Depeše došlé č. 1449.
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34

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše poř. č. 6346/4.
Antonín Hasal-Nižborský (1893, Nová Huť pod Orebem – 1960, Washington). Více: VALIŠ, Zdeněk:
Armádní generál Antonín Hasal-Nižborský. Vojenské rozhledy, 1993, roč. 2, č. 1, s. 112–113; Vojenské
osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 91–92.
Podle všeho se mu toto nepodařilo, ale na druhou stranu je otázkou, zda toho byl vzhledem ke svému
oportunismu vůbec schopen, protože generál Hasal později opakovaně a poměrně marně žádal, aby
byla projednána otázka vojenské mise podle úmluvy z 8. května 1944.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše poř. č. 6536/1.
Styčný důstojník, podobně jako vojenský atašé, měl na rozdíl od náčelníka vojenské mise přece jen omezenější možnosti, i když podmínky v roce 1944 byly jiné než v srpnu 1941 při ustanovení Československé vojenské mise v SSSR.
Dnem 30. listopadu 1944 byl styčným důstojníkem u velitelství 4. ukrajinského frontu ustanoven podplukovník jezdectva Roman Kokrda. Srov. VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15, HV č. j. 4659/dův. 1944.
Jeho působnost, podřízení a úkoly stanovil ministr národní obrany. Viz DOKUMENT 4.
Podle původních představ se jím měl stát dosavadní ministr vnitra Juraj Slávik, ale z nominace jej vyloučila jeho minulost v předválečném Československu (čelný představitel agrární strany na Slovensku),
a proto vláda po dohodě s prezidentem republiky ustanovila do této funkce sociálně demokratického
ministra hospodářské obnovy, obchodu, průmyslu a živností Františka Němce.
Jan Kratochvíl (1889–1975). Podrobněji VALIŠ, Zdeněk: Jan Kratochvíl, první velitel 1. čs. armádního
sboru v SSSR. Historie a vojenství, 1990, roč. 39, č. 2, s. 94–96.
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kanceláře prezidenta republiky divizního generála A. Hasala-Nižborského,35 jenž doprovázel Dr. E. Beneše při jeho návštěvě v Moskvě v prosinci 1943 a po jeho odjezdu
zůstal v Sovětském svazu až do začátku března 1944, aby se zúčastnil jednání se sovětskými představiteli o dalším rozšíření československých vojenských jednotek
v SSSR. Již tehdy se však projednával i návrh, že by se mohl stát jejich velitelem,36
avšak sjednocením v lehký sbor se stávalo velitelství jednotek iluzorním, především
vzhledem k naprosté nouzi o důstojníky, kteří ostatně chyběli i na podstatnější rozšíření vlastních jednotek. Dosavadní 1. a 2. československé brigády nebylo možné
sloučit v divizi, protože podle tehdejšího sovětského názoru měly „zcela odlišné úkoly
a nebudou pravděpodobně sloučeny, neboť 1. brigáda má zůstat na frontě a druhá má
být reservována jen pro desantní úkol na Slovensku. Sověti nepředvídají, že by 2. brigáda mohla být použita na sovětské frontě společně s 1. brigádou (sic).“ 37 Obě československé brigády pak pokládali za samostatné vyšší jednotky. Ale tradičně se
nejednalo o definitivní stanovisko sovětské strany, protože velitel 1. ukrajinského
frontu maršál I. S. Koněv38 zasadil 2. československou samostatnou paradesantní brigádu v SSSR jako pěší svazek na přístupech v Karpatech, aby údajně prodělala „křest
ohněm“, a až poté, značně zdecimované, jí povolil přesun na Slovensko.39
Generál H. Píka ve svém návrhu zjara 1944 uvedl:
„Přítomnost agilního a iniciativního generála jako vrchního velitele čsl. vojenských
jednotek v SSSR je žádoucí v osobě gen. Nižborského,40 ale únosné jen pod touto formou:
– velitel 1. brigády gen. Svoboda,
– velitel 2. brigády gen. Kratochvíl,
– velitel lehkého sboru gen. Nižborský.
V každém případě je to věc choulostivá jak po stránce osobní /sesazení gen. Kratochvíla s velitelství jednotek/, tak po stránce politické, aby politické osobnosti do věci nezasahovaly.“41
Nicméně generál Nižborský se rozhodl pro odjezd ze Sovětského svazu z důvodu
nutnosti podrobně informovat Londýn o československých vojenských jednotkách
v SSSR, možnostech jejich rozšíření i o eventualitách a způsobu práce na Východě,

35
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Do funkce ustanoven dnem 20. srpna 1944. Srov. SDVN, 1944, č. 15, čl. 2. Dne 2. srpna 1944, před
svým odjezdem z Velké Británie, dal na vědomí ministerstvu národní obrany, že hodlá opět používat
své skutečné příjmení HASAL, s tím, aby na přechodnou dobu kvůli nedorozumění bylo používáno
obou – HASAL-NIŽBORSKÝ. Srov. VÚA–VHA, f. MNO-L, sign. 36/32/86, č. j. 3680-dův. III/1. – odděl.
1944. Více: Zdeněk VALIŠ: Armádní generál Antonín Hasal-Nižborský. Vojenské rozhledy, 1993, roč. 2,
č. 1, s. 112–113.
Srov. VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-155-12/4, Depeše z Londýna z 27. března 1944.
Tamtéž, sign. 37-24/5, Zpráva ze dne 6. března 1944, ZOE 030609/44.
Ivan Stěpanovič Koněv (1897–1973). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_St%C4%9Bpanovi%C4%
8D_Kon%C4%9Bv (citováno k 12. 8. 2016).
Srov. PŘIKRYL, Vladimír: Za vlády tmy. Naše vojsko, Praha 1993, s. 46–47.
Ovšem zemský velitel na Moravě divizní generál V. Luža v posledním předválečném hodnocení z 30. prosince 1938 mimo jiné uvedl: „Se zřetelem ke svým vlastnostem osobním i velitelským mám za to, že se lépe
uplatní ve funkci administrativní, např. jako přednosta odboru MNO, nežli velitelské.“ VÚA–VHA, sb.
Kvalifikační listiny, A. Hasal. Jeho jistá „váha“ na Východě vyházela hlavně z vojenské hodnosti divizního
generála.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-24/5, Zpráva ze dne 6. března 1944.
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nezdržovat kurýrní poštu a nepůsobit na Sověty dojmem, že je jim vnucován. Generál Píka k tomu uvedl, že „bude taktnější žádat o jeho ustanovení po jeho odjezdu. Z několika náznaků předpokládám, že nebude námitek proti jeho ustanovení a proti jeho
návratu do SSSR.“ Generál Ingr tento návrh odmítl, ale rozhodl se souhlasit s vytvořením lehkého sboru a ustanovil generála Kratochvíla jeho velitelem, což později zdůvodnil slovy: „Nemyslím, že by bylo vhodné měnit poslední rozhodnutí. Vznikl by
provisorní stav na několik měsíců a to by nebylo ani z věcných, ani z osobních důvodů
dobré.“42 Velvyslanec Fierlinger v duchu sovětských intencí od počátku těchto úvah
„doporučoval napřed jeho návrat do Anglie“,43 neboť sovětský vládní zmocněnec generál Žukov pokládal otázku jeho ustanovení „za předčasnou. Snad po přehození 2. brigády a velitelství sboru na Slovensko.“ 44
Další vývoj událostí překonal veškeré předpoklady. V červenci 1944 totiž zahájil
1. ukrajinský front pod velením maršála SSSR Koněva ofenzivu ve východní Haliči
a zmocnil se prostoru Lvova, Stanislavi a Jaroslavi. Do srpna 1944 v podstatě rozdrtil
německou skupinu armád Severní Ukrajina, osvobodil západní Ukrajinu a značnou
část Polska a dorazil k Visle, kde v prostoru Sandomierz vybudoval předmostí pro pokračování ofenzivy na Berlín. Jeho jednotky na levém křídle dosáhly čáry Dembica,
prostor severně Krosno, Sanok, Drogobycz, Dolina až k severním výběžkům Karpat.
Tím byly vytvořeny předpoklady pro další postup na Krakov a do Československa.
Sovětská 38. armáda na levém křídle 1. ukrajinského frontu prolomila v létě 1944 nepřátelskou obranu na horním toku řeky Sanu a začátkem srpna se zastavila na novém
pásmu německé obrany na čáře: Gogolów, Sieklówka, Niepla, Bajdy, Toroszówka
a dále podél řeky Wislok až k Sanoku. Jejím dalším operačním úkolem bylo rozvíjet
útok ve směru na Krakov a dále zabezpečovat levý bok 1. ukrajinského frontu při postupu ve směru Sandomierz a Vratislav proti možným německým útokům z Karpat.
Na jižním úseku sovětsko-německé fronty 2. a 3. ukrajinský front vyřadily z války
Rumunsko a Bulharsko a jejich vojska pronikla až ke Karpatům a Transylvánským
Alpám. Vstupem do jižního Sedmihradska a k hranicím Jugoslávie byla uvolněna cesta
k dalšímu obchvatu pravého křídla německých armád. Současně se otevírala cesta do
horthyovského Maďarska, jež bylo tehdy posledním spojencem nacistického Německa.
Uvedené úspěchy vedly u sovětského velení k jisté euforii a přesvědčení, že nyní
má situaci plně pod kontrolou, protože nepřítel je na pokraji sil.
Generál Píka již v červnu 1944 žádal vrchní velitelství Rudé armády, „aby 1. čs. sbor
byl zasazen přes průsmyk Užocký neb Verecký, nikoliv přes Jablonický, jak ukazují dnešní
dislokace sboru“,45 což znamenalo v operačním prostoru později utvořeného 4. ukrajinského frontu (od 30. června 1944 se měl připravovat na překonání východních Karpat). A především se jednalo o vůbec nejkratší cestu na československé území
a především na Podkarpatskou Rus.46 Tehdy se musel spokojit s obecnou odpovědí
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Tamtéž, Zpráva ze dne 10. března 1944, ZOE 031024/44.
Srov. tamtéž.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-24/5, Zpráva ze dne 4. dubna 1944, ZOE 040401/44.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 13/1/2, Depeše poř. č. 6332/2, dále tamtéž, sb. 22-15/6.
Gen. Píka předpokládal „přes Užok volný prostor Užhorodu a Mukačeva, komunikace na západ. Hlavní město Podkarpatské Rusi a prostor mobilizační.“ VÚA–VHA, f.-ČsVM v SSSR, sign. 13/1/2, Depeše poř. č. 6332/2.
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Sovětů: „Všechny směrnice o použití československého sboru byly dány. Sovětské velení má
svůj plán a ví, co dělá, mějte proto trpělivost. Čs. jednotky budou nasazeny v příhodném čase. Sovětská vláda chce čs. vojenské jednotky co nejvíce šetřit, aby se na Slovensko
dostaly v dobrém stavu. Nemůže je nechat rozbít dříve, než se dostane na čs. území.“ 47
Sovětsko-německá fronta se od 1. československého armádního sboru, jenž byl
stále ve výstavbě, vzdalovala dále na západ, a proto velitel 1. československé brigády
generál Svoboda 23. července 1944 žádal generála Kratochvíla, aby „vzhledem k tomu,
že ostatní pozemní jednotky 1. čs. armádního sboru nejsou ještě bojeschopny,48 prosím,
aby byl požádán velitel 1. ukrajinské fronty o zasazení 1. čs. samostatné brigády, a to
aspoň k boji o hranice ČSR na směru: UŽOK – UŽHOROD neb západněji.“ Svoji prosbu
odůvodňoval vojensko-politickými důvody a také přáním „presidenta BENEŠE, že
nelze připustit, aby jednotky Rudé armády vstoupily na území ČSR bez jednotek československých!“ 49 Tato iniciativa pramenila z jisté rivality mezi velícími generály, kdo
z nich bude první na československém území, na niž doplatil generál Vedral50 6. října
1944 po vjezdu do Dukelského průsmyku.
Velitel sboru ve snaze zasadit československé jednotky jako celek 27. července
1944 osobně žádal maršála Koněva o „přesunutí československého sboru ve směru západním a bylo rozhodnuto přesunout ho předběžně do prostoru Sambor, přičemž bylo
uvažováno o možnosti nasazení sboru – podle průběhu operací Rudé armády až na
směr Moravská Ostrava“.51
Také českoslovenští komunisté v Sovětském svazu se připravovali na vstup do
„vlasti“. Jejich předseda Klement Gottwald 52 při své návštěvě 1. československého armádního sboru v SSSR v prostoru Proskurova – Černovic – Sňatyně využil příležitosti,
aby svolal na večer 10. července 1944 do Sadagury poradu vedoucích „neveřejných“
stranických funkcionářů této formace. Tam jim předal „některé zásadní informace
a pokyny. Zdůraznil, že generální linií strany zůstává dopis zaslaný soudruhům do Anglie,53 ovšem že linii v něm uvedenou nutno uplatňovat podle okolností a modifikovat.
Dále vysvětlil, jaký je poměr KSČ k londýnské vládě, jakož i k vládnímu delegátovi a jeho
poradnímu sboru. […] Poukázal na to, že vojsko v SSSR je armádou osvobozeneckou a že
politická apatie vytváří půdu pro možnost reakčních snah. Hlavním úkolem bude prolomit tuto apolitičnost, a to především tak, že se využije zájmu vojáků o budoucí uspořádání
poměrů doma ve vlasti. […] Doporučoval, aby se časopisu, který je vydáván v jednotce a je

velkou vymožeností (šlo tehdy o deník Naše vojsko v SSSR), využilo k popularisaci a provádění linie strany. Také časopisu vytýkal, že je málo politický, že se však v poslední době
zlepšil. Hlavní formu politicko-výchovné práce viděl v ústní propagandě a agitaci, ve volných besedách, živých diskusích v rotách, a nikoli přednáškách. Pokyny soudruha Gottwalda projednalo pak stranické vedení a přikročilo k jejich provádění. Podle instrukcí
soudruha Gottwalda byly dávány též pokyny osvětovým důstojníkům na jejich shromážděních.“ 54
Zcela novým úkolem se tak stala příprava činnosti na osvobozeném území, což
byly dlouhodobé směrnice. Prvním takovým územím se stala Podkarpatská Rus. Tehdejší osvětový důstojník 1. československého armádního sboru v SSSR J. Procházka55
později vzpomínal, že „po jejím osvobození vzniklo tam rozsáhlé lidové hnutí za připojení k Sovětské Ukrajině. Tím nastala zcela nová situace i pro sbor, ve kterém značnou
část příslušníků tvořili Zakarpatští Ukrajinci. Na Zakarpatské Ukrajině začal působit československý vládní zmocněnec, bylo tam v rozporu s československo-sovětskou úmluvou56 zřízeno takzvané velitelství osvobozeného území a toho chtěla londýnská vojenská
klika využít k postavení vlastních reakčních jednotek. Situace byla značně komplikovaná. Sbor ještě bojoval v prostoru Dukelského průsmyku. Neměli jsme spolehlivé informace o tom, co se děje na osvobozené Zakarpatské Ukrajině. Sborové stranické vedení
pokládalo tehdy na určitou dobu za nejúčelnější přesunout sbor na Zakarpatskou Ukrajinu, aby se mohla přímo na místě paralyzovat kontrarevoluční činnost Hasala a jeho
takzvaného velitelství osvobozeného území v Chustu. Tato linie však neodpovídala nové
situaci. Když jsme získali bližší informace, dospělo sborové vedení k názoru, že bude
třeba postupovat zcela naopak a domáhat se, aby všichni vojáci byli ze Zakarpatské
Ukrajiny odvoláni, neboť tam nemají co dělat, a posláni ke sboru na frontě. Tomuto požadavku bylo pak skutečně vyhověno.
Brzo po osvobození Užhorodu přijel ke sboru známý sovětský spisovatel Boris Polevoj,57 který projel celou osvobozenou Zakarpatskou Ukrajinu. Vylíčil mi podrobně situaci
a seznámil mne s mohutným lidovým hnutím za připojení. Od té doby nám byla otázka
v podstatě jasná. Stranická organisace uznala, že je to nová skutečnost a že hnutí za připojení nutno podporovat. Naše stanovisko jsem telegraficky oznámil do Moskvy. Později
jsme dostali zprávy, že bylo moskevským vedením KSČ schváleno. Nové stanovisko bylo
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Tamtéž, sign. 16/1/2, č. j. 3217/taj. 1944.
Podle názoru generála Píky ani zde nebylo „vše ještě v pořádku. Vládne nejistota v organizaci. Stanovené
směrnice nejsou dodrženy. Žádají se nové změny. Fakticky postaveny jiné jednotky, které nebyly schváleny
hlavním sovětským štábem.“ VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, depeše 726-749/15, do Londýna dne 15. července 1944.
VÚA–VHA, f. SSSR IV, A/2/2.
Jaroslav Vedral, krycí přímení Sázavský (1895–1944). Více: DVOŘÁK, Jiří – VALIŠ, Zdeněk: Generál
Jaroslav Vedral-Sázavský. Ministerstvo obrany ČR, Praha 1994.
VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. A/2/1/č. j. 27/taj. 1944.
Klement Gottwald (1896–1953). Člen KSČ od roku 1921, od roku 1929 generální tajemník ÚV KSČ,
v letech 1939–1945 byl v čele moskevského vedení KSČ, 8. dubna 1945 zvolen předsedou KSČ, od roku
1946 předseda československé vlády a od léta 1948 prezident ČSR.
Jedná se o dopis z 23. prosince 1943. Viz GOTTWALD, Klement: Spisy, XI. Praha 1955, s. 259–272.
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VÚA–VHA, os. f. Generál Jaroslav Procházka, karton (dále jen k.) 8, Příspěvek k historii stranické organisace KSČ v československých vojenských jednotkách v SSSR.
JUDr. Jaroslav Procházka (1897–1980). Původně československý legionář v Rusku a ve Francii, od roku
1924 člen KSČ, od roku 1931 žil v SSSR jako překladatel marxisticko-leninské literatury (do roku 1945
člen VKS(b)), vyslán do Československé vojenské jednotky v SSSR moskevským vedením KSČ, kde působil jako osvětový důstojník a byl také prvním vedoucím „neveřejné“ organizace KSČ v této jednotce.
Od roku 1945 náčelník Hlavní správy výchovy a osvěty, v letech 1950–1952 náčelník generálního štábu
československé armády. Poté jmenován profesorem Vysoké školy politických hospodářských věd a v letech 1958–1959 a 1965–1966 rektorem Univerzity Karlovy, 1967–1969 profesor Vojenské politické akademie v Praze, poté vědecký pracovník Vojenského historického ústavu, přičemž v letech 1969–1971
zastával funkci náčelníka ústavu.
Rozumí se Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná 12. prosince 1943 v Moskvě. Text viz
BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války, s. 479–481.
Boris Nikolajevič Polevoj (1908–1981). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Boris_Polevoj (citováno
k 12. 8. 2016).
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nutno probojovávat, neboť lidé neměli všude jasno. Otázka Zakarpatské Ukrajiny byla
též zneužívána reakčními živly k protisovětské agitaci. Trvalo delší dobu, než se nám podařilo všechno náležitě vysvětlit a dokázat. Byli jsme velmi šťastní, když problém byl oficiálně vyřešen v košickém vládním programu.“ 58
Východní část předválečného Československa byla v tajných sovětských plánech
zanesena mnohem dříve než na podzim 1944. Ostatně, už V. světový kongres Komunistické internacionály v roce 1924 ukládal československým komunistům, aby společně s ostatními soudruhy usilovali o připojení ukrajinských oblastí Československa,
Polska a Rumunska k sovětské Ukrajině. Kominterna byla ve snaze čelit hitlerovské
propagandě, jež tvrdila, že se Moskva hodlá vměšovat do vnitřních záležitostí jiných
zemí a bolševizovat je, a také s ohledem na válečnou spolupráci Sovětského svazu
s USA a Velkou Británií dnem 15. května 1943 rozpuštěna, ale pro komunisty se v podstatě nic nezměnilo. Toto gesto bral vážně jen Západ.
V létě 1944 sovětské velení ještě nehodlalo „překročit karpatský hřeben přímým
úderem. Čelní akce by nás přišly draho,“ poznamenal ve svých vzpomínkách generál
S. M. Štemenko a pokračoval: „Hory se měly obejít. Z této úvahy vycházela i koncepce
budoucích operací v Karpatech, kde jsme předpokládali uplatnit nevelké síly.“ 59 Právě
proto byl 30. června 1944 utvořen 4. ukrajinský front, jenž se měl připravovat na překonání východních Karpat, ale v daném momentu měl podstatně menší prostředky než
sovětská 38. armáda. Jeho velitelem byl ustanoven nejzkušenější vyšší velitel Rudé
armády na vedení bojů v horském terénu generál Ivan J. Petrov,60 ovšem J. V. Stalin jmenoval členem vojenské rady frontu jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků generála Lva Z. Mechlise,61 jehož „úsudkům důvěřoval“ a zvláště „oceňoval jeho naprostou
oddanost“,62 tedy muže, který mu byl zárukou, že jeho případné intriky budou v praxi
fungovat.
Dne 29. srpna 1944 obdržel 4. ukrajinský front směrnici Hlavního stanu vrchního
velení s nařízením k zajištění vojsk 1. ukrajinského frontu v sandoměřském směru
a 2. ukrajinského frontu v Rumunsku:
„1. Vojska frontu po doručení této směrnice přejdou v celém pásmu k pevné obraně.
2. Obranu učlenit do hloubky v několika sledech…“ 63
Dnem 30. srpna 1944 mu byl podřízen 1. československý armádní sbor v SSSR,
ale již 4. září 1944 se vrátil do podřízenosti 1. ukrajinského frontu. V důsledku sovětského úspěchu v prostoru Jasy a Kišiňova a vystoupením Rumunska z hitlerovské

koalice byly vytvořeny příznivé podmínky pro postup 2. ukrajinského frontu a jeho
průnik na území Československa z jihu.
Ale maršál Koněv již v noci 2. září 1944 obdržel směrnice sovětského hlavního
stanu podle jeho vlastního návrhu:64
„V souvislosti s aktivizací partyzánského hnutí na Slovensku a rozvíjením ozbrojeného boje jednotlivých jádrových útvarů a svazků slovenské armády proti německým fašistickým okupantům vrchní velitel nařídil:
1. Připravit a provést operaci na styku 1. a 4. ukrajinského frontu tak, aby úderem
z prostoru Krosno, Sanok ve směru Prešov dosáhla vojska těchto frontů slovenských hranic a spojila se se slovenskými vojsky.
2. Do operace je dovoleno zapojit československý sbor a použít slovenských vojsk působících severozápadně od Prešova. Je nutné se s nimi o tom včas dohodnout…“ 65
Sovětskému velení podle všeho nevadilo, že v této době už byl východoslovenský
sbor odzbrojen a jeho postavení zaujaly německé jednotky. Je proto otázkou, co si slibovalo od operace, když základní podmínky úspěchu – splnění úlohy slovenských divizí, moment překvapení a rychlost – již v době přípravy, nemluvě o vlastním zahájení,
neexistovaly.66
Sovětské sdělovací prostředky přitom o událostech na Slovensku informovaly až
začátkem září 1944, což způsobila počáteční nedůvěra tamních politiků k charakteru
povstání, jak je zřejmé ze sdělení sovětského velvyslance ve Velké Británii Viktora
Z. Lebeděva67 dne 31. srpna 1941 československému vyslanci u norské vlády Dr. Ladislavu Stazmárymu: 68
„1/ Nemyslí si, že by povstání na Slovensku mělo jakékoli spojení s Rudou armádou, a že Rudá armáda kooperovala s povstalci. Charakteristické je, že podle bulletinu
č. 1 čs. vojenské správy v Londýně tyto boje na Slovensku se odehrávají u západních hranic Slovenska,69 které jsou od rudé armády nejvzdálenější.
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VÚA–VHA, Os. f. Generál Jaroslav Procházka, k. 3, Ze vzpomínek na práci v československých jednotkách v SSSR.
ŠTEMENKO, S. M.: Generální štáb za války, Kniha druhá. Naše vojsko, Praha 1974, s. 324.
Ivan Jefimovič Petrov (1896–1958). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Jefimovi%C4%8D_Petrov
(citováno k 12. 8. 2016).
Lev Zacharovič Mechlis (1889–1953). Dlouholetý osobní tajemník J. V. Stalina, šéfredaktor Pravdy, poté
odpovídal za propagandu v Rudé armádě a podílel se na likvidaci jejího důstojnického sboru, v roce
1940 se stal komisařem pro státní kontrolu. Úzce spolupracoval s J. V. Stalinem už od roku 1922 a měl
na něho zvláště velký vliv. Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Zacharovi%C4%8D_Mechlis (citováno k 12. 8. 2016).
Srov. BERIJA, Sergo – THOMOVÁ, Françoise: Můj otec Berija. Ve Stalinově Kremlu. DITA, Praha 2003,
s. 61.
KARPOV, Vladimír: Generál. Poslední bitvy. Naše vojsko, Praha 1987, s. 48.
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Pravděpodobně k němu přispěl i plukovník Viliam Tálský (1904–1953), který společně se slovenskými
letci 31. srpna 1944 odletěl od východoslovenské armády k velitelství 1. ukrajinského frontu, aby jeho
velitele informoval o situaci slovenské armády a dohodl s ním koordinaci. Důsledkem byla změna operačních plánů frontu a následně i zahájení útočné operace v Karpatech. Avšak až 15. září 1944 se vrátil
na východní Slovensko, aby tam zapojil do partyzánského boje rozptýlené slovenské vojáky. Více: VALIŠ,
Zdeněk: Úloha Viliama Tálského ve Východoslovenské armádě. In: Východoslovenská armáda a odboj.
DATEI, Banská Bystrica 1992, s. 97–102.
ŠTEMENKO, S. M.: Generální štáb za války, s. 297.
Více: VALIŠ, Zdeněk: 1. československý armádní sbor na Dukle. Historie a vojenství, 2014, roč. 63, č. 4,
s. 55–71.
Lebeděv výslovně žádal, aby Dr. Szathmáry „neudělal jeho rozhovor předmětem úředního hlášení, a proto
žádám, aby tyto mé informace byly považovány za můj soukromý dopis. Z toho důvodu prosím pana ministra Masaryka, jenž mi uložil, abych tyto informace, ústně mu hlášené, dal na papír, aby laskavě dal doručiti přiložené dva čistopisy adresátům podle vlastní úvahy.“ (Tzn. Dr. E. Beneš a H. Ripka). AÚTGM,
f. EB II/II, sign. 40-XVIII/SSSR/10/3.
JUDr. Ladislav Szatmáry, původně Szathmáry (1895–1946).
Zpráva hlavného velitelstva československej brannej moci číslo 1. konstatovala: „Velitel čs. vojsk na Slovensku hlásí: Nemecké vrchné veliteľstvo prikročilo dňa 29. augusta k vojenskému obsazování Slovenska.
Československé vojská na Slovensku spolu s partizánskými oddielmi postavily se Německu na odpor. Podľa
dosial došlých zpráv bolo Nemcami prepadom obsazené mesto Čadca, v pohraničí moravsko-slovenskom.
Ťažké boje sú hlásené z priestoru Žiliny, Povážskej Bystrice a Trenčína.“ Národní archiv (dále jen NA),
sb. „LA“, sign. 61-19/9.
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2/ Lebeděv je k celému podniku krajně nedůvěřivý vzhledem k nápadné koincidenci
s t.zv. polským povstáním ve Varšavě. Lebeděv si je jist, že zdejší polská vláda inscenovala toto varšavské povstání, poněvadž nechtěla, aby Rudá armáda osvobodila Varšavu,
ale aby tak učinili polští povstalci sami. Samozřejmě to byl humbuk, neboť nelze Varšavu osvoboditi samostatně mimo plány ruského gen. štábu. Polská disposice ve Varšavě
ruší tyto plány. Má to prý za účel zbaviti Rudou armádu a SSSR kreditu před částí polského národa, dosud ještě obsazenou Němci. Série článků Vernona Bartletta v Daily
Chronic v těchto dnech odhaluje náležitě pravý úmysl spojeneckých reakcionářských
kruhů kompromitovati vojensko-politicky SSSR před západními velkými mocnostmi
a rozbíjeti jednotu spojeneckých velmocí.
3/ Lebeděv se obává, že povstání na Slovensku bylo vyvoláno německými agenty provokatéry ze stejných příčin, a že Vernon Bartlett bude moci ve svých příštích článcích uváděti beznadějnou situaci slovenských, Rudou armádou nepodporovaných povstalců, jako
další protisovětský argument.
4/ Lebeděv má dojem, že čs. vláda v Londýně předčasně ‚vzala do vlastní režie‘ toto
povstání vydáním bulletinu a rozhlasovými projevy svých členů. Další vývoj v několika
příštích dnech ukáže, zda jsou Lebeděvovy obavy opodstatněny. On si přeje upřímně,
aby nebyly.“70
Rezervovanost sovětské vlády přiznával i velvyslanec Fierlinger, když v depeši
z 2. září 1944 ujišťoval, že „podniká vše možné v dohodě s ostatními, aby otázka pomoci
Slovensku byla příznivě vyřízena“, avšak alibisticky dodal: „Je pochopitelné, že je to pro
Sověty těžký vojensko-technický problém a ukládá to značnou odpovědnost. Partyzánština je zcela něco jiného než ozbrojený, otevřený boj celého národa. Jak v podobných případech bývá, zachovává zdejší vláda i zde z počátku značnou opatrnost a reservovanost,
majíc při tom na zřeteli též míru obětí slovenského lidu. Musíme to chápat a čelit falešným a tendenčním interpretacím s třetí strany.“71 Nicméně již následující den odeslal
Zorinovo72 sdělení, že „Narkominděl soudí, že boje na Slovensku představují celonárodní akci a že jsou předpoklady dávající oprávněnou naději na úspěch. Proto je třeba
také pomáhati.“ 73
Pro zdolání Karpat na Dukle byla vyčleněna sovětská 38. armáda, ale její vyčerpané
jednotky nebyly vyzbrojeny ani připraveny pro boje v horách. Její velitel generálplukovník K. S. Moskalenko,74 podobně jako maršál Koněv, měl zkušenosti jen z bojů na
ruských stepích. Nabízené možnosti byly ale víc než lákavé, neboť Prešova, vzdáleného vzdušnou čarou od východiště operace Krosna asi 100 kilometrů, mělo být do-
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AÚTGM, f. EB II/II, sign. 40-XVIII/SSSR/10/3.
AÚTGM, f. EB II/1, sign. DEP/16/215a, Depeše došlé, poř. č. 1905.
Valerian Alexandrovič Zorin (1902–1986), 1941–1944 zaměstnanec Lidového komisariátu zahraničních věcí, 1945–1947 velvyslanec v ČSR, 1947–1955 náměstek ministra zahraničních věcí (19. 5. 1949 –
2. 8. 1949 zástupce předsedy Výboru pro informace [KI] při ministerstvu zahraničních věcí, 2. 8. 1949 –
20. 5. 1952 předseda KI), 1952–1953 zástupce SSSR v Radě bezpečnosti OSN, 1955–1956 velvyslanec
v SRN, 1956–1965 zástupce SSSR v Radě bezpečnosti OSN, 1956–1965 náměstek ministra zahraničních věcí.
Tamtéž, Depeše došlé, poř. č. 1906.
Kiril Semjonovič Moskalenko (1902–1985). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirill_Semjonovi%C4%
8D_Moskalenko (citováno k 12. 8. 2016).
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saženo v pěti dnech! To vyžadovalo průměrnou rychlost operace asi 20 kilometrů za
den. Další postup měl záviset na vývoji na Slovensku a na postupu vojsk 4. ukrajinského frontu na Podkarpatské Rusi, čímž se prakticky vyřešila i otázka (ne)vstupu československých vojenských jednotek na její území.
Sovětský hlavní stan sice vydal 2. září 1944 směrnici k současnému útoku levého
křídla 1. ukrajinského frontu (38. armády) a pravého křídla 4. ukrajinského frontu
(1. gardové armády), ale koordinaci obou armád komplikovalo plánování i vedení
operací. Kdyby na jejím počátku byla včleněna 38. armáda do 4. ukrajinského frontu,
mohl se maršál Koněv plně soustředit na postup do hloubky Německa a nerozptylovat se jednou ze svých armád, jež uvázla před Karpaty. A generál Petrov pak mohl
řídit všechna vojska v Karpatech mnohem cílevědoměji, bez dlouhého schvalování
a průtahů. Uvedený stav v důsledku determinoval i možnosti kooperace československých vojenských jednotek s vládní delegací – povolená korespondence totiž
mohla být vedena pouze telegraficky přes ústředny obou frontů. K podřízení 38. armády 4. ukrajinskému frontu nakonec přece jen došlo 25. listopadu 1944, tedy již
v době, kdy jeho vojska vstoupila na Podkarpatskou Rus a 1. československý armádní
sbor v SSSR 6. října 1944 vkročil na Dukle na československé (slovenské) území. Zatímco Čechoslováci se dočkali oficiální zprávy v moskevském rozhlase o vstupu do
Dukelského průsmyku až 12. října 1944,75 na počest vojskům 4. ukrajinského frontu
na Podkarpatské Rusi byly vypáleny čestné salvy v Moskvě okamžitě 26. a 27. října
1944 po obsazení Mukačeva a Užhorodu.76 V sovětském tisku se o 1. československém
armádním sboru v SSSR začalo opět psát až po dlouhých třech měsících, když v rámci
4. ukrajinského frontu postoupil na československém území, a zvláště po vydání rozkazu vrchního velitele Rudé armády J. V. Stalina z 20. ledna 1945 k osvobození Prešova,
Košic a Bardějova. Na počest tohoto vítězství měly být zúčastněné jednotky nazvány
„prešovské“77 a „košické“ a vyznamenány sovětskými řády. Na počest vojsk 4. ukrajinského frontu a „též Československému arm. sboru generála Svobody“ jim byl ten večer
v Moskvě vzdán hold „dvaceti salvami z 224 děl“.78
Československá vládní delegace odletěla z Velké Británie 22. srpna 1944 a po mezipřistání v Teheránu, kde její přepravu převzalo sovětské letectvo, přistála 26. srpna
po 18.00 hod. v Moskvě.79 V následujících dnech generál Hasal po dohodě s generálem Píkou předložil sovětským úřadům žádost o výpomoc pro vybavení čs. vojenských jednotek na osvobozeném území, předvídaných Štábem pro vybudování branné
moci.80 V zájmu usnadnění vyjednávání a „uspíšení dodání“ byl materiál vyžádán
podle organizačních norem Rudé armády pro celé vyšší jednotky.81 I v důsledku vývoje
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Srov. VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-24/5, ZOE 101238/44.
Více: KARPOV, Vladimír: Generál, s. 67–68.
Uvedené čestné názvy obdržely 1. a 3. československá samostatná brigáda v SSSR.
Za svobodné Československo, 1945, roč. 2, 21. ledna 1945.
Srov. VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15, MNO č. j. 4052-III/1/1944.
Viz DOKUMENT 2.
Generál Píka požadavky odevzdal sovětskému zplnomocněnci generálu Davidovi a československý
vládní delegát skrze velvyslance Fierlingera ostatním sovětským úřadům. Srov. VÚA–VHA, f. HV,
sign. 48/1/42, VOÚ č. j. 10/vel. 1944.
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na Slovensku jednání nebylo do 20. září zahájeno, ale sovětská strana předběžně sdělila, že „výpomoc materiálem německého původu z válečné kořisti ve větším počtu prozatím není možná“.82
Znovuzřízení československé branné moci nejen na osvobozeném území nebylo
možné bez materiální pomoci Spojenců, ale ke konkrétní dohodě do této doby nedošlo. Zpočátku se totiž jednalo jen o pomoc povstání, jejíž všeobecné zásady schválil prezident republiky Dr. E. Beneš už 29. dubna 1943 a na jejichž základě Štáb pro
vybudování branné moci 83 vypracoval Základní požadavky na pomoc od spojenců pro
čs. povstání, žádanou politickou cestou. Jednání s britskými činiteli bylo zahájeno již na
podzim 1942 a v červenci 1943 jim byl předložen požadavek na dodání ručních pěchotních zbraní nejméně pro 10 000, v případě možností až pro 50 000 osob.84 Tehdy
byly také požádány USA, aby jejich letectvo „dopravilo asi 500 tun výzbroje v průběhu
3–6 dní na území ČSR“, již předtím, v červnu 1943, byly obdobné požadavky předloženy SSSR, „zejména zajistit výzbroj pro 50.000 mužů a dopravit letectvem Rudé
armády na čs. území, hlavně do západní poloviny státu, a to v době asi 5 dní, dále dopravit letouny voj. jednotku v SSSR na území SSSR“.85, 86
Požadavek lehkých zbraní pro 50 000 mužů se opakoval i v memorandu odevzdaném Dr. Benešem 16. prosince 1943 národnímu komisaři zahraničí V. Molotovovi
pro J. V. Stalina.87 V části o sovětské pomoci československé armádě v konečné fázi
války a po příměří bylo požadováno: „a) Zajistit a dopravit (případně letecky) těžké
zbraně pěchoty (kulomety, minomety, protitankové pušky a děla, trhaviny a ruční granáty) se střelivem asi pro tři pěší divise, vše pokud možno německého původu; b) Po dosažení železničního spojení SSSR se Slovenskem dopravit úplnou výzbroj pro jednu
motomechanizovanou, dvě tankové a tři pěší divize.“ Poslední požadavek však byl
míněn až na poválečnou dobu, neboť „válečná výzbroj pro nově postavenou čs. armádu“
měla být požadována z válečné „kořisti (při odzbrojení Německa), a to nejméně v roz-

sahu výzbroje Němci nám odcizené. Kdyby válečný materiál německý zabrali Spojenci
pro sebe, požadovali bychom, aby SSSR podporoval tento náš požadavek, případně aby
nám přidělil tuto výzbroj ze své kořisti nebo ze svého podílu na účet našich nároků vůči
Německu. (V tom případě by bylo třeba projednat, abychom tuto dodávku nemuseli platit).“88 Avšak Sovětský svaz Čechoslovákům žádné kořistní zbraně nepředal, neboť
pro něho bylo prospěšnější dodat mimo své vojenské doktríny „nové“ československé armádě budované na základech 1. československého armádního sboru v SSSR
i vlastní výzbroj a výstroj. Dohoda však byla podepsána až po ustanovení takzvané košické vlády 14. dubna 1945 náčelníkem generálního štábu Rudé armády armádním generálem Antonovem89 a generálem Píkou.90
Mezitím vládní delegace posuzovala události na Slovensku na československém velvyslanectví v Moskvě, což vedlo F. Němce k rozhodnutí navštívit povstalecké území
na Slovensku,91 které se stalo součástí Československa, k čemuž přispěla i skutečnost, že
jeho dosavadní zástupce generál R. Viest92 byl jmenován na návrh Slovenské národní
rady velitelem 1. československé armády na Slovensku. Odcestovat měla jen politická
část delegace, k níž se v Kyjevě 23. září 1944 připojili poslanci KSČ Jan Šverma93 a Rudolf Slánský.94 Odlet vládní delegace byl několikrát odložen a přednost dostal velitel
2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR plukovník Vladimír Přikryl,95 který s první částí své brigády (asi 100 mužů) přistál na letišti Tri Duby 27. září
1944.96 Vládní delegace ve složení Němec, generál Viest, F. Hála,97 poslanci F. Uhlíř,98
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VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-364/1, ZOE 090507/44. Vrchní velitelství Rudé armády později celkovému požadavku gen. Hasala nevyhovělo a žádalo napřed zcela konkrétní požadavky na skutečné počty.
Srov. tamtéž, sb. „22“, sign. 22-12/13, Zpráva ze dne 23. listopadu 1944, ZOE 112350-44.
Štáb pro vybudování branné moci (ŠVBM) byl zřízen dnem 15. 1. 1943 z původní Studijní skupiny
MNO, jež podléhala přímo státnímu tajemníkovi MNO. Jejím přednostou byl ustanoven plukovník generálního štábu J. Vrzáček. Už v exilu měla prostudovat a vyřešit z velké části zásadní otázky pro nejbližší
dobu po ukončení 2. světové války pro zabezpečení československého státu z hlediska vojenského, aby
nebylo nutné sahat k improvizacím, jak se stávalo v roce 1918.
Srov. VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-32/39, Zpráva z OÚ ze dne 13.–19. ledna 1945 na č. j. 3008 taj. 1. odděl. 1945. Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-8/22, HV č. j. 129 taj. 1945. Též AÚTGM, f. EB II/I, sign. EBL
38/10, jako odpověď na č. j. 3008/taj. 1. odd. 1945.
Plk. Píka 15. října 1943 oznámil do Londýna, že „sovětská vláda a vrchní velitelství Rudé armády vyhověly naší žádosti o vydání zbraní pro 50.000 mužů z německé ukořistěné výzbroje. Bude nám připravena
podle našeho plánu ve smíšených skupinách podle potřeby. Sověty žádají udání množství jednotlivých
zbraní a složení skupin (pro 1000 neb více mužů v jedné skupině) a později konkrétní udání kam dopravit.“ VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 182/1/25, Depeše poř. č. 5860/4.
Srov. VÚA–VHA, Sb. „22“, sign. 22-12/12, Přehledná zpráva o průběhu jednání o materiální pomoc
Spojenců pro domácí ozbrojený odpor, 1. znění.
Vojenské otázky k zásadnímu projednání se sovětskou vládou viz VALIŠ, Zdeněk: Neznámé dokumenty
z Benešovy cesty do Moskvy v roce 1943. Historie a vojenství, 1993, roč. 12, č. 5, s. 163–168. Též AÚTGM,
f. EB II/I, sign. V 133/4.
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Srov. VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-16/10. Dále tamtéž, sign. 22-17/10.
Alexej Innokenťjevič Antonov (1896–1962). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexej_Innoken%
C5%A5jevi%C4%8D_Antonov (citováno k 12. 8. 2016).
Nejprve se mělo jednat o vojenský materiál pro čtyři divize postavené na základě čtyř brigád 1. československého armádního sboru (do 15. května 1945) a v průběhu následujících 3–4 měsíců pro šest divizí. Srov. VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. B/22/1.
Srov. AÚTGM, f. EB II/1, sign. DEP/16/215a, Depeše došlé, poř. č. 1962.
Rudolf Viest (1890–1945). Velitelem 1. československé armády na Slovensku jmenován 19. září 1944,
ale funkci převzal až 7. října 1944. Více: VALIŠ, Zdeněk: Armádní generál in memoriam Rudolf Viest.
Vojenské rozhledy, 1994, roč. 3, č. 9, s. 151–155; Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945,
s. 317–318.
Jan Šverma (1901–1944). Novinář a komunistický politik. Od června do září 1939 člen zahraničního sekretariátu KSČ v Paříži, poté se vrátil do SSSR, kde se podílel na činnosti moskevského vedení KSČ
a sekretariátu Kominterny. Aktivně pracoval ve Všeslovanském výboru v Moskvě a redigoval časopis
Československé listy. Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0verma (citováno k 12. 8. 2016).
Rudolf Slánský (1901–1953). Dlouholetý člen ÚV KSČ. Člen moskevského vedení KSČ, vedoucí moskevského rozhlasu do Československa a od léta 1944 člen Ukrajinského štábu partyzánského hnutí.
Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Sl%C3%A1nsk%C3%BD (citováno k 12. 8. 2016).
Vladimír Přikryl (1895–1968). Více: VALIŠ, Zdeněk: Vladimír Přikryl. Vojenské rozhledy, 1993, roč. 2,
č. 3, s. 138–139; Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 242–243.
Srov. VÚA–VHA, f. HV, sign. 49/1/42, Zpráva ze dne 29. září 1944, Depeše č. VI– O929257-44
a VI-0929270-44.
František Hála (1893–1952) působil tehdy jako politický poradce československého vládního delegáta
na osvobozeném území. Více: TOMEŠ, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století, I. díl, s. 404.
František Uhlíř (1900, Lhota u Vyškova – 1980, Kanada). Poslanec za Československou stranu národně
socialistickou. Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Uhl%C3%AD%C5%99_%28politik%29 (citováno k 12. 8. 2016).
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B. Laušman99 a J. Valo,100 generál A. Hasal101 a Dr. P. Drtina102 se na Slovensko dostala
až 7. října. V Banské Bystrici ji sice plénum Slovenské národní rady na svém slavnostním zasedání srdečně přivítalo,103 avšak zanedlouho jí dalo na vědomí, že vzhledem
k jejímu usnesení z 29. září 1944104 se mění funkce i rozsah činnosti československého
vládního delegáta, pokud se jedná o území Slovenska. Nadále byl proto považován
jen „za prostředníka mezi SNR a prezidentem a čs. vládou v Londýně, jako i za prostředníka mezi SNR a velitelstvím sovětských vojsk podle čs.-sovětské smlouvy“.105
Vzhledem k vývoji na povstaleckém území Slovenska a postupu 4. ukrajinského
frontu (osvobodil pět bývalých československých politických okresů) rozhodla 20. října 1944 československá vláda v Londýně, aby vládní delegát odjel z Banské Bystrice
na Podkarpatskou Rus. Večer 23. října delegace odletěla ve dvou letounech do Lvova,
ale v důsledku nepříznivého počasí i ostřelování německým protiletadlovým dělostřelectvem letoun s prvním sledem přistál na letišti Podhájíčky asi 35 kilometrů od
Lvova. Na druhý den se oba sledy sešly ve Lvově a prostřednictvím velitele Lvovské oblasti byl dojednán jejich odjezd ke štábu 4. ukrajinského frontu. Po přeletu do Přemyšlu odjela auty přes Chyrov, Sambor do městečka Turki, kde byl umístěn štáb frontu.
Večer byli ministr Němec a generál Hasal přijati velitelem frontu a generálem Mechlisem.106 Jako „dočasné“ sídlo československé vládní delegace byl určen Chust. Ráno
28. října odjela delegace směrem na Užok a odtud Vereckým průsmykem na Volovec
a dále přes Volové do Chustu, kam dorazila okolo 20. hodiny. Následující den se z provizoria přemístila do budovy okresního úřadu, kde zahájila činnost107 a snažila se
uplatňovat svoji pravomoc, což se ukázalo jako nemožné, a to nejen z důvodu sovět-

ského postoje, ale i koncesí (tedy ústupků), jež ministr Němec učinil ve vojenských
i administrativních záležitostech na Podkarpatské Rusi.
Pro jednání generála Mechlise je celkem příznačné, že před přijetím československé vládní delegace již jednal s nadporučíkem Reicinem,108 kterého vyslal velitel 1. československého armádního sboru v SSSR jako velitele skupiny nejen pro provádění
mobilizace, ale také pro organizování národních výborů. A když mobilizaci převzaly
orgány Velitelství osvobozeného území, skupina se věnovala především národním výborům, a to zcela v sovětských intencích, tzn. rozpuštění řádně zvolených a jejich opětovné ustanovení pouze z členů (či sympatizantů) komunistické strany.109 Ač byla
Komunistická internacionála na jaře 1943 formálně zrušena, ve hře zůstal úkol jejího
V. světového kongresu z roku 1924, jenž uložil „československým komunistům, aby
spolu s dalšími bratrskými stranami usilovali o připojení ukrajinských oblastí Československa, Polska a Rumunska k sovětské Ukrajině. V Polsku a Rumunsku dosáhli Sověti
svého cíle v letech 1939 a 1940; na řadě byla východní část Československa.“110
Předpoklady znovuzřízení československé branné moci na základě dohody z 8. května 1944, respektive jejího článku 2, odst. b) se ukázaly jako liché, protože vrchní velitelství Rudé armády nevydalo velení 4. ukrajinského frontu pokyny k organizování
jakýchkoliv nových československých vojenských jednotek mimo rámec 1. československého armádního sboru v SSSR.
Člen vojenské rady frontu generál Mechlis v jedné debatě vyjádřil názor, že „není
možné připustit organisování nějaké nové armády v týlu bojující Rudé armády, která by
případně mohla jíti proti nim (sic).“111 Gen. Hasal k tomu poznamenal: „Pro politiku

108
99

100

101
102

103
104

105

106
107

Bohumil Laušman (1903–1963). V letech 1940–1945 člen státní rady v Londýně, 1947–1948 předseda
Československé sociální demokracie, 1949 uprchl do Jugoslávie a později do Rakouska, odkud byl unesen československými agenty, 1957 odsouzen k 17 letům vězení. Zemřel za nevyjasněných okolností ve
věznici Praha-Ruzyně.
Josef Valo, též Vallo (1898–1978). Zakládající člen KSČ, funkcionář Rudých odborů a proletářské tělovýchovy. V letech 1929–1938 poslanec Národního shromáždění, z pověření KSČ odešel do emigrace ve
Velké Británii, 1941–1945 člen československé státní rady. V srpnu 1944 se stal členem československé
vládní delegace pro osvobozené území, od roku 1945 člen Slovenské národní rady, po 2. světové válce
působil ve stranických a státních funkcích (člen ÚV KSČ, místopředseda Národního shromáždění aj.).
Jeho zprávu ze Slovenska viz DOKUMENT 9.
JUDr. Prokop Drtina (1900–1980). Před druhou světovou válkou tajemník prezidenta E. Beneše,
poté jeho blízký spolupracovník v exilu. Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Drtina (citováno
k 12. 8. 2016).
Srov. VÚA–VHA, f. HV, sign. 49/1/42, Zpráva ze dne 12. října 1944, depeše č. O-101109/44.
Podle něho SNR měla vykonávat celou zákonodárnou, vládní a výkonnou moc na celém území Slovenska v jeho předmnichovských hranicích bez ohledu na to, zda jednotlivé části území budou osvobozeny vlastními silami, či spojeneckými armádami.
Srov. VÚA–VHA, f. HV, sign. 49/1/42, Zpráva ze dne 16. října 1944, depeše č. O-101716/44. Ovšem ve
válečném deníku Velitelství osvobozeného území, jenž byl psán až v listopadu 1944, se uvádí: „Na žádost vládního delegáta F. Němce čs. vláda rozhodla, aby vládní delegát se svými politickými poradci kons.
radou Hálou, poslanci Fr. Uhlířem, Boh. Laušmanem a J. Valo, s Dr. Prokopem Drtinou a div. gen. Ant.
Hasalem odletěli na Slovensko do Banské Bystrice, nikoliv však jako vládní delegace, nýbrž jen jako představitelé čs. vlády.“ VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 7/2, Válečný deník za listopad 1944, příloha č. 1.
Zápis o jednání viz DOKUMENT 164, příloha č. 1.
Srov. VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 7/2, Přílohy k válečnému deníku VOÚ /srpen–listopad 1944/.
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Bedřich Reicin, původním jménem Friedrich Reinziger (1911–1953). Funkcionář Komsomolu, v KSČ
od roku 1929, později pracoval v aparátu ÚV KSČ, 1938 v redakci Rudého práva, 18. dubna 1939 zatčen
Gestapem a v říjnu 1939 propuštěn. Rok poté mohl vycestovat do Šanghaje, ale cestu přerušil v SSSR,
kde působil jako hlasatel československého vysílání moskevského rozhlasu. Po 22. červnu 1941 internován jako držitel pasu Protektorátu Čechy a Morava a stal se informátorem NKVD. Na začátku února
1942 zařazen do vznikající Československé vojenské jednotky v SSSR, v níž působil ve vedení ilegální
organizace KSČ. Po absolvování školy na důstojníky v záloze působil v osvětě, v lednu 1945 ustanoven
přednostou Obranného zpravodajství (OBZ), v dubnu 1945 jmenován přednostou nově utvořené Hlavní
správy OBZ (v dubnu 1945 přejmenována na 5. oddělení hlavního štábu), jež se stala poslušným nástrojem KSČ při ovládnutí armádních struktur. Na podzim 1948 jmenován náměstkem ministra národní obrany. V rámci soudního přelíčení nebyl obviněn z porušování zákonů při výkonu svých funkcí,
ale jako spolupachatel tzv. protistátního spikleneckého centra odsouzen k trestu smrti. V roce 1963 byl
soudně rehabilitován.
Viz například DOKUMENTY 38, 100, 102 a 108. Podporučík ing. Imrich Róth z „agitační skupiny“
B. Reicina 18. listopadu 1944 hlásil svému představenému osvětovému důstojníkovi JUDr. škpt. J. Procházkovi: „Dosud v osvobozených dědinách (11 dědin) máme asi 4 000 lidí. […] Považuji za možné začít
s vydáváním novin Nová sloboda pro civilní obyvatelstvo. Administraci v dědinách by organisovaly národní výbory. Z Kalinova, Paloty, Vydraň mohou obyvatelé sami chodit pro noviny do Jasliska nebo do
Nižné Voľe. V těchto dědinách je velký zájem o události, potom je hodně zpráv místního charakteru (volby
národních výborů), jimiž nemůžeme přetěžovat armádní noviny. Na začátku by mohly noviny vycházet
obden nebo dvakrát týdně v nákladu 500–6000 kusů. Prosím vaše rozhodnutí a váš rozkaz k této otázce.“
VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. H/2/4. Noviny začaly vycházet 16. prosince 1944.
BROD, Toman: Moskva. Objetí a pouto. Československo a Sovětský svaz 1939–1945. Nakladatelství LISTOPAD, Vydavatelství a nakladatelství PRÁCE, Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu,
Praha 1992, s. 272. Dále viz DOKUMENT 154.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-8/22, č. j. 129 taj. 1945.
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Sovětského svazu jediným základem nové čs. branné moci je náš 1. čs. sbor, vedený v duchu vojenského zřízení Sovětské armády. Proto veškerá jejich pozornost je věnována po
všech stránkách jen jemu.“112 Mechlisova nedůvěra zřejmě pramenila z údajné vojenské politiky československé exilové vlády, že poválečná armáda bude tvořena v předválečném duchu s velitelskými kádry, jež v době Mnichova kapitulovaly. Nepochybně
k tomu přispěli českoslovenští komunisté v Sovětském svazu, kteří tvrdili, že „čs. armáda z roku 1938 nebojovala, byla armádou kapitulantskou, že její důstojnický sbor se
ničemu z trpkých zkušeností 1938–1939 nenaučil. Proto není možné, aby nová armáda
byla budována na kontinuitě z 1938. Nepřipustí, aby čs. armáda vzhledem k válečným
poznatkům a zkušenostem měla základy v principech a směrech, které byly uplatňovány
v armádě rokem 1938. Armáda musí býti budována na nových základech, musí býti
armádou skutečně lidovou, ovládanou novým duchem, novými směry. Hlavní důraz
kladou na osvětovou výchovu v armádě a dále poukazují jako vzor na Sovětskou armádu. Všichni vojenští činitelé všech stupňů, kteří se podle jejich názoru kompromitovali
ať vojensky nebo politicky, musí býti odstraněni. Důstojnický sbor čs. armády z r. 1938,
hlavně vyšší důstojníci, kteří jsou přívrženci kontinuity z r. 1938, nejsou jim zárukou, že
nová čs. branná moc bude ovládána novým duchem. Jediným základem nové čs. armády může býti pro ně 1. čs. sbor v SSSR, který svou činností, bojovou tradicí a vytvořivšími se poměry dává záruku, že nová armáda bude lidovou, demokratickou prodchnuta
novými ideály, novými směry. Náš důstojnický sbor z r. 1938 nemá důvěry odpovědných
činitelů. Jde jim o volný poměr k Rudé armádě a Sovětskému svazu, který bez vzájemné
důvěry není možný. Otázka dobrého poměru k Rudé armádě a Sovětskému svazu není
podle jejich názoru otázkou smluv, ale srdcí, obzvláště, když v budoucnu to bude jediný
spojenec ČSR, a nikoli západ, a proto pokládají politiku mostu, která se u nás zastává,113
za pochybnou. Podle jejich mínění také čs. vojenské jednotky utvořené ve Velké Británii
nemohou býti základem nové čs. branné moci, neboť vznikly na principech čs. armády
z r. 1938 s důstojnickým sborem ovládaným duchem, který přivodil Mnichov a 15. březen 1939. Žije v politickém a vojenském prostředí, které nemá zvlášť kladný poměr k Sovětskému svazu…“ 114 Není třeba zvlášť připomínat, že po přijetí „košického“ vládního
programu a zvláště po únoru 1948 se tyto politické námitky realizovaly v praxi v takovém rozsahu, že v průběhu několika málo let fakticky znamenaly destrukci předválečného československého důstojnického sboru.
Snaha samotného Velitelství osvobozeného území o obnovení, respektive znovuzřízení československé branné moci byla determinována především následujícími
faktory:
1) „Nejasností“ při výkladu československo-sovětské úmluvy ze dne 8. května 1944,
především v některých jejích ustanoveních, respektive možností jejich různého výkladu;
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Tamtéž.
Jan Masaryk sice chtěl stavět mosty mezi Východem a Západem, ale zapomněl, „že se po mostech šlape“.
Srov. FISCHL, Viktor: Hovory s Janem Masarykem. Česká expedice a Riopress, Praha 1996, s. 102.
Srov. RIPKA, Hubert: S východem a západem, s. 37–63.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-8/22, č. j. 129 taj. 1945.
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2) Poměrem sovětských vojenských orgánů k československým vojenským orgánům;
3) Jednáním velitele 1. československého armádního sboru v SSSR vůči svým československým nadřízeným;
4) Nevyřešením vojensko-politické otázky československého zahraničního odboje;
5) Později také poměrem Slovenské národní rady k československým vojenským
centrálním úřadům: VOÚ, MNO a HV.
O činnosti Velitelství osvobozeného území konkrétně vypovídají publikované dokumenty, a proto by bylo zbytečné je dále kompilovat, což ani není úkolem edice; byly
pouze zmíněny okolnosti, které nejsou jejich obsahem. Z téhož důvodu nebylo podrobně rozepsáno sovětské vměšování se do vnitřních věcí Československa, neboť
sovětské autority nepochybně řídily činnost, jejímž cílem byl nábor dobrovolníků do
Rudé armády, agitace pro připojení Podkarpatské Rusi (tedy podle jejich terminologie: Zakarpatské Ukrajiny), rozpuštění zvolených národních výborů nejen sovětskými důstojníky, ale i československými komunisty z 1. československého armádního
sboru v SSSR; zatýkání příslušníků československé armády, cenzura vyhlášek československého vládního delegáta i nerespektování článku 5/ zmíněné dohody o vstupu
československých úředníků do tzv. operační zóny, zatímco skupina nadporučíka Reicina v tomto směru nebyla nijak omezována; někteří dokonce zběhli ze svazku československé zahraniční armády, aby se nechali „zvolit“ do národních rad. Uvedené
fenomény se vyskytovaly denně a opakovaly se. Nejednalo se o náhodné incidenty
v důsledku válečných událostí; docházelo k nim v takové míře až po příchodu týlových
jednotek, hlavně orgánů NKVD a dalších skupin se zvláštními úkoly, a šlo tedy o cílené jednání v rozporu nejen s dohodou z 8. května 1944, ale i se smlouvou z 12. prosince 1943 o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR.115
Přesunem štábu VOÚ 1. února 1945 z Chustu do Košic jeho činnost de facto skončila, protože Poverenictvo pre veci vojenské, zřízené Slovenskou národní radou, převzalo i ten zbytek kompetencí, jež mu zůstaly (formálně došlo k jeho zrušení po
utvoření takzvané košické vlády v dubnu 1945).

115

Rozumí se především její 4. článek, v němž bylo zakotveno i „nevměšování se do vnitřních věcí druhého státu“. BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války, s. 480. Též AÚTGM, f. EB II/I.,
sign. V 157/12a.
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Dokumenty

DOKUMENT 1

1944, 12. června, Londýn – Rozkaz prezidenta republiky o zřízení Velitelství osvobozeného území.

President
Československé republiky.
ROZKAZ PRESIDENTA REPUBLIKY
o zřízení velitelství osvobozeného území.
čl. 1.:
Pro vykonávání vojenských úkolů na území zbaveného nepřítele, zřizuji „VELITELTSVÍ OSVOBOZENÉHO ÚZEMÍ“.
čl. 2.:
Velitel osvobozeného území má práva velitele armády. Tam, kde zákonné předpisy
mluví o veliteli armády, nebo o armádním veliteli, je tím tedy rozuměti i velitele osvobozeného území.
čl. 3.:
Působnost a úkoly velitele osvobozeného území stanoví ministr národní obrany.116
čl. 4.:
Den, kdy nabude tento rozkaz účinnosti, určí ministr národní obrany.
V Londýně, dne 12. června 1944
Div. gen. Sergej Ingr, v.r.

Dr. Edvard Beneš, v.r.

Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva národní obrany (dále jen SDVN),
ročník 1944, č. 15, čl. 1. Dále VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, Opis čj.
485/Taj. 3. odděl-ŠVBM a č. j. 357/1944 KPR.

DOKUMENT 2

1944, 1. září, Moskva – Souhrn požadavků Velitelství osvobozeného území na pomoc
Sovětského svazu při budování nových československých vyšších jednotek na osvobozeném území Československa vypracovaný generálem A. Hasalem.

POMOC SOVĚTSKÉHO SVAZU PŘI BUDOVÁNÍ NOVÝCH ČS. JEDNOTEK
NA OSVOBOZENÉM ÚZEMÍ Č.S.R.117

116
117

Viz DOKUMENT 4.
Generál Hasal depeší z 5. září 1944 generálu S. Ingrovi sdělil: „První požadavky na materielní výpomoc
pro vybavení jednotek, předvídaných Š.V.B.M. předkládám sovětským úřadům. V dohodě s gen. Píkou
vyžaduji materiál podle sovětských předepsaných počtů. Uspíší se tím jeho dodání. Výpomoc materiálem
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I. Podle dohody uzavřené mezi vládami ČSR a SSSR dne 8. května 1944 o poměru
mezi čs. správou a sovětským vrchním velitelstvím na území ČSR, zřídil president
ČSR k návrhu vlády Úřad vládního delegáta pro osvobozené území, jehož hlavními
úkoly podle čl. 2 této smlouvy jsou:
a/ uspořádati a vésti správu na území zbaveného nepřítelem
b/ znovu ta, zříditi čs. brannou moc
c/ zajistiti účinnou součinnost čs. správy se sovětským vrchním velením.
V rámci Úřadu vládního delegáta zřídil president ČSR rozkazem ze dne 12. června
1944 Velitelství osvobozeného území, jež má zajistiti vojensko-správní opatření osvobozeného území, znovu zříditi čs. brannou moc, přispěti vojenskými prostředky k plnění úkolů vládní moci a poskytovati sovětskému vrchnímu velení účinnou podporu
podle jeho požadavků.
II. Podle plánu, vypracovaného Štábem pro vybudování čs. branné moci a schváleného čs. vrchním velitelem, předvídá se postupné zřízení:
1 velitelství armády,
2 velitelství armádních sborů s příslušnými útvary zbraní a služeb,
5 vyšších jednotek /pěších divisí/ na osvobozeném území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Pro přechodnou dobu podle kalkulace předvídá se zřízení 1 vyšší jednotky na Podkarpatské Rusi, 1 vyšší jednotky na Vých. Slovensku a jednoho velitelství armádního
sboru s příslušnými útvary zbraní a služeb. Na ostatním území Slovenska počítá se
s využitím stávající organisace slovenského vojska.
V případě, že dojde k současnému osvobození části historických zemí /Českého
Těšínska a sev. vých. Moravy/, předvídá se tam zřízení dalších vyšších jednotek.
III. K uskutečnění prvého předpokladu, t.j. postavení jednoho Armádního sboru
na Vých. části ČSR.
VOÚ má tyto požadavky na zajištění a dodání:
1/ oděvu a strůje asi pro 35.000 osob /kompletů/,
2/ lůžkovin /přikrývek/ pro týž počet osob,
3/ výstroje a výzbroje pro:
jedno velitelství armády,
jednoho velitelství armádního sboru s příslušnými útvary zbraní a služeb asi
v tomto složení:
– motor. přezvědný oddíl /MPO/ velitelská rota s velitelskou četou, motocyklovou
četou, četou těž. kulometů na autech, žen. četou, spoj. četou, motorisovaný prapor pěchoty, rota tanků, oddíl KPÚV, rota KOPL
– sborový děl. pluk
– sborový minometný pluk
– oddíl protiletadlového děl /DPL/
– ženijní prapor

německého původu z válečné kořisti ve větším počtu není prozatím možná.“ VÚA–VHA, sb. „37“, sign.
37-364/1, Zpráva ze dne 5. září; ZOE 090507/44. Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše
poř. č. 6490/1. Dne 19. září 1944 v depeši konstatoval, že „k projednání mnou předložených požadavků
výstroje a výzbroje dosud nedošlo“. Tamtéž, depeše poř. č. 6535/1.
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– telegrafní prapor
– týlové služby /:int[endační] park/včetně pol[ních] pekáren, pol. jatek/, zbrojní
park, autopark /včetně autoroty/, zdrav[otní] prapor, veterinářský lazaret:/
2 pěší divise, každá asi v tomto složení:
– SPO /:velitelská rota s velitelskou četou, motocyklistickou četou, četou KOPL,
četou protitankových pušek, žen[ijní] četou, spoj[ovací] četou, cyklistická rota rozvědčíků, jezdecká eskadrona, rota OA,118 rota KPÚV:/119
– 3 pěší pluky
– leh[ký] děl[ostřelecký] pluk /1 oddíl 76 mm děl, 2 oddíly 122 houfnic/
– dělostřelecký protitankový pluk
– oddíl DPL120
– hrubý minometný oddíl, žen. prapor, spoj. prapor
– týlové služby /: intend. park včetně pol. pekáren a pol. jatek, zbrojní park, autopark /včetně autoroty/, zdrav. prapor, veterinářský lazaret.
4/ proviantu pro 35.000 osob, asi na dobu 30 dnů.
Odůvodnění:
ad 1,2,3:
Vzhledem k předvídanému postupnému osvobozování území ČSR a osobním
a materielním možnostem, předpokládá se splnění shora uvedeného plánu v několika údobích. V prvním údobí jest plánováno postavení jednoho sboru o 2 divisích
o úhrnném počtu 25–30 tisíc osob. V druhém, resp. třetím údobí byly by postaveny
resp. reorganisovány ostatní, plánem předvídané jednotky ze stávajících slovenských
jednotek, pro jejichž vystrojení a vyzbrojení bylo by použito především zásob nynějšího slovenského vojska. O doplňky bylo by dodatečně žádáno po zjištění skutečného
stavu věcí.
Jednotky nově organisované budou zařazeny pro boj za osvobození ČSR ve svazku
sovětských vojsk, ať již jako celky nebo jako posilové jednotky v rámci čs. sboru, bojujícího již po boku Rudé Armády.
ad 4/:
Jelikož zajištění proviantu z ruských zdrojů na osvobozeném území bude v 1. údobí velmi obtížné, ba dokonce podle povahy kraje i nemožné, jest třeba počítati s přísunem.
Jest samozřejmé, že odčerpání zásob proviantu zajištěných vojenskou správou
SSSR bylo by prováděno podle skutečné potřeby při využití všech místních zdrojů
osvobozeného území.
IV. mimo potřeb, uvedených ve stati III., potřebuje VOÚ k provedení všech přípravných prací, spojených s hladkým průběhem mobilisace a organisace budoucí čs.
branné moci:

118
119
120

Rozumí se: Obrněných automobilů.
Rozumí se: Kanonů proti útočné vozbě (protitankových kanonů).
Rozumí se: Protiletadlová děla.

[33]

1/ podříditi náhradní pluk I. čs. armádního sboru veliteli OÚ a přesunout co nejdříve, ve stati III. požadovanou výstroj a výzbroj do ubytovacího prostoru tohoto
pluku nebo do jiného prostoru poblíž čs. území.
2/ přiděliti nejnutnější osobní a nákladní dopravní prostředky VOÚ pro zajištění
chodu služby a zásobování.
3/ přiděliti nejnutnější letecké dopravní prostředky.
4/ pro styk se sovět. úřady je zapotřebí přiděliti alespoň dva psací stroje s ruskými
typy.
ODŮVODNĚNÍ:
ad 1/: Náhradní pluk I. čs. armádního sboru bude nejen doplňovacím tělesem pro
jednotky tohoto sboru, nýbrž také kádrem pro zřízení jiných doplňovacích těles na
osvobozeném území. Přesunutí požadované výstroje a výzbroje do prostoru náhradního pluku jest nutné z důvodů urychlení a usnadnění mobilisace a organisace nově
stavěných jednotek na osvobozeném území.
ad 2/: VOÚ, které je na roveň postaveno velitelství armády, potřebuje pro zajištění
chodu služby osobní dopravní prostředky a pro distribuci a přísun zásob, jakož i pravidelné zásobování nově zřizovaných jednotek nákladní dopravní prostředky.
ad 3/: VOÚ potřebuje pro zajištění styku s čs. voj. úřady a nově utvořenými jednotkami jakož i s přísl. sovět. velitelstvími a orgány letecké dopravní prostředky.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3410 dův. 1944.

DOKUMENT 3

1944, 1. září, Moskva – Generál A. Hasal žádá generála H. Píku k zajištění chodu služeb VOÚ přidělení vojáků.

Rozkazem presidenta republiky ze dne 12. června 1944 zřízeno bylo velitelství
osvobozeného území.
V rámci příprav pro zajištění hladkého chodu služby u VOÚ žádám o:
1./ přidělení 2 radiotelegrafistů a 1 šifranta
2./ vydání přísl. pokynů veliteli náhr[ádního] pluku o postavení štábní roty podle
přiložených počtů.121
3./ vydání potřebných pokynů veliteli náhr. pluku pro výcvik 80–100 řidičů pro dopravní prostředky, které budou přiděleny VOÚ.
Spád válečných událostí vyžaduje, aby žádané přípravy byly provedeny co nejdříve,
aby tak byl zajištěn chod služby VOÚ.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3413/dův. 1944.

DOKUMENT 4

1944, 19. září, Londýn – Ministr národní obrany generál S. Ingr svým č. j. 3656-I/3.
odděl. 1944 stanovil působnost, podřízení a úkoly velitele osvobozeného území.

Podle rozkazu presidenta republiky o zřízení velitelství osvobozeného území ze
dne 12. června 1944 a s jeho souhlasem jako vrchního velitele branné moci stanovím
působnost, podřízení a úkoly velitele osvobozeného území.
I. Působnost a podřízení velitele osvobozeného území.
1/ Velitel osvobozeného území – zkratka VOÚ – je až na další nejvyšším vojenským velitelem, který má zajistiti vojenskou správu osvobozených území, vykonávat
vojenská správní opatření na osvobozeném území potřebná, aby tam mohla být znovuzřízena čs. branná moc a aby mohla plniti uložené úkoly, vykonávat velení nad složkami čs. branné moci, které tam budou znovu postaveny a přispět vojenskými
prostředky k plnění úkolů vládní moci.
2/ Velitel osvobozeného území je generál, který má právo velitele armády. Tam,
kde zákonné a vojenské předpisy mluví o veliteli armády nebo o armádním veliteli, je
tím tedy rozuměti i velitele osvobozeného území.
3/ Velitel osvobozeného území je vojenským orgánem čs. vládního delegáta pro
obor vojenské správy. Pracuje podle jeho všeobecných nařízení pro osvobozené území
a podle jeho zásadních rozhodnutí pro obor vojenské správy, pokud půjde o vojenské správní opatření a o vojenskou správu osvobozeného území. Je poradcem čs. vládního delegáta ve vojenských věcech při styku s příslušným sovětským vrchním
velitelem, ve věcech vojensko-správních a vojenské správě osvobozeného území.
4/ Pokud jde o výkon velitelské moci, podléhá VOÚ ministru NO resp. hlavnímu
veliteli,122 řídě se jejich nařízeními a o znovuzřízení čs. branné moci, jako na příklad:
organisačními nařízeními o věcech osobních, o ustanovení velitelů, o použití organisovaných jednotek a o jejich velení a podobě.
5/ Vedle čs. zákonných předpisů vydaných presidentem republiky a vládou v zahraničí a čs. vojenských předpisů, řídí se VOÚ nařízeními ministra NO resp. hlavního velitele pro znovuzřízení čs. branné moci a nařízeními čs. vládního delegáta
podle čl. 3.
6/ Stav branné pohotovosti státu trvá od 23. září 1938 /viz usnesení vlády ze dne
20. dubna 1944/. Proto velitel OÚ se řídí při vojenské správě osvobozeného území ustanoveními zákona o ochraně státu /zákon č. 131/1936 Sb. z. a. n./ platnými za stavu
branné pohotovosti státu. Opatření, ke kterým je zapotřebí zmocnění vlády nebo ministra vnitra, vyžaduje VOÚ u čs. vládního delegáta.
7/ čs. vojenskou missi podle čl. 4 „Dohody o poměru mezi československou správou a sovětským vrchním velitelem po vstupu sovětských vojsk na československé

122

121

Nepublikuje se.
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Rozkaz o zřízení Hlavního velitelství branné moci podepsal prezident republiky 19. září 1944. Srov. Ústřední věstník československý, 1944, roč. 5, č. 4, s. 43. Funkcí pověřil dosavadního ministra národní obrany
generála S. Ingra a správou ministerstva národní obrany pověřil Jana Masaryka. Srov. VÚA–VHA,
sb. „20“, sign. 20-35/28. Působnost a kompetence hlavního velitele viz tamtéž, sign. 20-31/10, č. j.
4326/dův. 1. odděl. 1944.
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území“ ustanoví ministr NO; misse je orgánem čs. vládního delegáta pro styk s příslušným sovětským velitelem.
8/ Oblast velitelství osvobozeného území bude tvořiti v rámci hranic ČSR území
zbavené nepřítele.
II. Úkoly velitele osvobozeného území.
1/ Když čs. vládní delegát stanovil dobu k vyhlášení mobilisace, provede VOÚ na
osvobozeném území mobilisaci, kterou nařídil president republiky.
2/ K znovuzřízení čs. branné moci zorganisuje na osvobozeném území velitelství,
útvary a úřady podle organisačního plánu, nařízeného ministrem NP. Na osvobozeném území je VOÚ nejvyšším velitelem znovuzřízených jednotek. Jednotkám použitým mimo svaz sovětských vojsk velí VOÚ samostatně a služebním postupem.
Jednotky dříve i nově zasazené do operací pod sovětským velením podléhají po taktické a materielní stránce příslušným sovětským velitelům; v ostatních věcech podléhají skrze velitele OÚ hlavnímu veliteli.
3/ Jednotky nově organisované zařadí VOÚ podle rozkazu HV jednak do svazu sovětských vojsk pro boj za osvobození ČSR, jednak provede jimi zabezpečení uvnitř
osvobozeného území a hranic ČSR proti nepř[átelským] státům, přihlížeje k požadavkům čs. vládního delegáta.
4/ VOÚ bude doplňovati jednotky zařaděné pod velení sovětských velitelů z osob
mobilisovaných na osvobozeném území.
5/ VOÚ bude organisovati na osvobozeném území ČSR činnost proti nepříteli
podle rozkazu HV a v dohodě s příslušným sovětským velitelem.
6/ VOÚ zřídí podle zákonných předpisů a organisačních příprav MNO polní
soudy a úřady polních prokurátorů; místa jejich působnosti jakož i místo působnosti
vrchního polního soudu, který zřídí HV, určí v dohodě s čs. vládním delegátem.
7/ Pod vedením čs. vládního delegáta a jeho jménem bude VOÚ vykonávat jednak
svým velitelstvím, jednak voj. orgány, které pro ten účel zřídí, ty úkoly, které vyplynou
pro vojenskou správu osvobozeného území z potřeb a přání sovětského vrchního velitele, jak v pásmu válečných operací tak i mimo ně. Při tom se řídí voj. předpisy a zákony /zvláště zák. 131/1936 tak, jako by tyto úkoly prováděl v rámci čs. armády a pro
její potřebu.
8/ VOÚ provede zabezpečení čs. státních hranic, které čs. vládní delegát dojedná
s vrchním velitelem sovětských vojsk z jiných důvodů než vojenských /na př. z hospodářských důvodů, zdravotních a pod./.
9/ Pokud nebude provedeno ustanovení velitelů, spadající do pravomoci presidenta republiky, ministra NO a hlavního velitele, bude VOÚ pověřovati velením
vhodné důstojníky.
Při tom dbá, aby nebyli připuštěni k velitelskému výkonu ani k výkonu vojenských
funkcí soudních a správních, důstojníci a rotmistři, kteří se provinili proti věrnosti
Československé republice, byli dobrovolně ve službách nepřítele nebo jejich státní
spolehlivost je pochybná.
10/ Jmenování důstojníky a rotmistry, povyšování důstojníků a rotmistrů a udělování vyznamenání zůstává vyhrazeno příslušným činitelům.
11/ VOÚ vykonává úkoly velitele ve věcech polního trestního řízení a kázeňskou
pravomoc podle příslušných zákonů, služ. předpisů a podle zákonných nařízení vlády
v zahraničí.
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12/ S jednotkami i jednotlivci t. zv. Slovenské armády, Vládního vojska nebo s čs.
státními příslušníky, kteří byli zařaděni v nepř. armádách, jakmile se dostanou při
osvobození území pod moc velitele OÚ, postupuje VOÚ podle dekretu presidenta republiky, kterým se stanoví vojenská služební povinnost některých osob a příslušným
nařízením ministra NO.
Pro likvidaci jednotek t. zv. Slovenské armády t. j. velitelství útvarů, úřadů a ústavů,
provede opatření, nařízená ministrem NO.
13/ VOÚ zřídí vojensko-železniční orgány a orgány pro silniční dopravu podle
nařízení MNO a zajistí jimi dopravní potřeby, především sovětských a československých vojsk.
14/ Při stanovení hranic pásma válečných operací uplatňuje u čs. vládního delegáta
vojensko-správní požadavky. „Pásmo válečných operací“ podle čl. 1, 5, 6 a 7 „Dohody
o poměru mezi československou správou a sovětským vrchním velitelem po vstupu sovětských vojsk na československé území“ je považovati za totožné s „územím operačního pásma“ podle zák. o obraně státu 131/1936 Sb. z. a n.
15/ V rámci zajištění materielní pomoci sovětského velení, které provede ministr
NO pro jednotky mobilisované na osvobozeném území, požaduje VOÚ potřebné příděly materiálu skrze čs. vládního delegáta.
16/ Finanční prostředky pro velitelství a útvary vyžaduje VOÚ u čs. vládního delegáta a řídí se jeho nařízeními o přídělu dotací, účtování apod.
17/ Dá zajistiti pro čs. brannou moc všechny budovy a ostatní nemovitosti, které
patřily čs. voj. správě nebo t. zv. Slovenskému vojsku a t. zv. Vládnímu vojsku nebo kterých užívaly. Dále dá zajistiti všechny nemovitosti a všechen materiál, který nepř.
vojska zanechají na vyklizeném území, pokud nejde prokazatelně o majetek čs. státních příslušníků a to i pokud se dostal do rukou obyvatelstva.
18/ Dá zajistiti podniky, které vyráběly válečný materiál, zajistí hotové výrobky,
pokud jich lze použít pro vybavení organisovaných jednotek a podle potřeby zřídí
v podnicích voj. dozorčí orgány.
19/ VOÚ bude vyžadovati u čs. vládního delegáta podporu u Národních výborů
a veřejných úřadů, aby mohl provésti ony úkony, při kterých bude zapotřebí součinnosti těchto orgánů, ke které není podkladu v zákonných předpisech.
III. Organisační ustanovení.
1/ Velitel OÚ je vybaven štábem, který může doplniti na místě z vhodných důstojníků. Nejnutnější dopravní prostředky opatří si na místě podle zákonných předpisů nebo z prostředků opatřených pro mobilisované jednotky.
2/ Důstojníků, kteří jsou přiděleni jako záloha, použije pro zřízení orgánů, které
má organisovat podle nařízení ministra NO.
SDVN, ročník 1944, č. 17, čl. 5.
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DOKUMENT 5

1944, 21. září, Moskva – Generál A. Hasal informuje generála S. Ingra, že dosud nedošlo k projednání jeho požadavků na výstroj a výzbroj, a žádá o urychlení odeslání
důstojníků pro svůj štáb i zaslání několika věcí.

1./ K projednávání mnou předložených požadavků výstroje a výzbroje dosud nedošlo.
2./ Sdělte, kterým důstojníkům, určeným pro VOÚ nebyla udělena visa.
3./ Žádám, aby byl podle možností urychlen odjezd náčelníka štábu, přednostů
oddělení, Schweitzera, Süssera, Dr. Ježila, Hlubíka,123 Liškutína.
4./ Nejbližším kurýrem nebo transportem pošlete záložní vysílací lampy pro mou
vysílačku a šifrový klíč.
5./ Odešlete nejbližším transportem osobní zavazadla moje, Koutníka, Zapletala,
zanechané u ŠVBM.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/13, Zpráva ze dne 21. září 1944, ZOE 092157-44.
Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-104/15.

DOKUMENT 6

1944, 2. října, Londýn – Hlavní velitel generál S. Ingr žádá ministra národní obrany
J. Masaryka o změnu působnosti VOÚ v důsledku zřízení velitelství 1. československé armády na Slovensku.

1./ Při ustanovení čs. vládního delegáta pro správu osvobozeného území bylo zřízeno pro úpravu vojenských věcí Velitelství osvobozeného území a velitelem ustanoven div. gen. Nižborský. Jeho působnost byla stanovena ve SDVN, čís. 17/1944.124
Měl vykonávat úkoly převážně vojensko-správní povahy, kdežto jednotky, které
byly zasazeny do boje, měly podléhati skrze vyšší velitele přímo H. V.
Poněvadž po zahájení bojů na Slovensku tam bylo zřízeno velitelství 1. armády, je
třeba změniti pravomoc velitele OÚ, budou-li VA 1 i VOÚ společně na Slovensku.
Změna pro tento případ spočívá v tom, že VOÚ bude prováděti ty úkoly, které mu
VA 1 uloží podle situace. Jakmile se bojiště vzdálí, převezme VOÚ úplně správu osvobozené části území.
Proto je zapotřebí, pane ministře, abyste dal souhlas ke změně působnosti VOÚ,
o které bude vyrozuměn VA 1 i VOÚ.
Výnos o změně zní takto:
2./ Působnost velitele osvobozeného území – změna.
působnost, podřízení a úkoly velitele osvobozeného území /výnos MNO-ŠVBM
č. j. 1671 – dův. 1. odděl.1944/ upravuji vzhledem k změněné situaci takto:

1/ Bude-li VOÚ společně s VA 1 na osvobozeném území Slovenska, bude až na
další podřízen veliteli 1. armády a plní úkoly, které mu tento uloží.
2/ Velitel armády přenese na velitele OÚ zvláště tyto úkoly:
a/ doplňování polních jednotek na OÚ a jednotek zahraniční armády, včleněných do 1. armády;
b/ organisaci jednotek, které budou postaveny z osob mobilisovaných na
osvobozeném území;
c/ výcvik doplňků i nově postavených jednotek;
d/ velení voj. útvarům a úřadům, pokud nepatří k polním jednotkám;
e/ vojenské správní úkoly na OÚ, pokud jich bude zapotřebí a pokud situace
dovolí počítati s jejich prováděním, tak aby velitelství 1. armády a polních jednotek se
mohlo věnovati pouze bojovým úkolům. Je to na př.: využití místních zdrojů a zásobování z nich, vytvoření skladů, organisace dopravní služby, využití osob a věcných
prostředků pro podporu polních jednotek, na př. pro úpravu komunikací, pro stavbu
obranných postavení a pod.
3/ Jakmile některá část státního území přestane být bojištěm, převezme nad ním
velení VOÚ; na tomto území pak bude VOÚ plniti úkoly podle působnosti původně
stanovené. Rozhraní osvobozeného území určí ministr národní obrany na návrh hlavního velitele.
4/ Bude-li VOÚ na osvobozeném území, které nepodléhá veliteli 1. armády, postupuje podle původně stanovené působnosti.125
VÚA–VHA, f. MNO-L, sign. 36/41/89, č. j. 1883/dův. – 1. odděl. 1944.

DOKUMENT 7

1944, 10. října, Pole – Osobní dopis generála L. Svobody generálu H. Píkovi se stručným hlášením o situaci 1. československého armádního sboru v SSSR i mobilizaci na
osvobozeném území.

Bratře generále Píko!
Využívám příležitosti a posílám Ti narychlo napsaných několik řádků o naší situaci.
Dnes jsme na čáře – viz přiložená mapa.126 Bojeschopnost sboru se značně snížila
následkem velkých ztrát pěších jednotek. Dělostřelectvo, spojaři, ženisté, týly a štáby
jsou plně bojeschopné. Velké ztráty máme ve velitelském sboru. Bratr generál Sázavský padl při překročení hranic u Dukly. Výbuchem časované miny, zakopané hluboko
v zemi na silnici. 1. čs. brigádu převzal gen. Boček z rozkazu vládního delegáta Němce.
Sám Boček o ni též žádal. Příchodem generálů127 situace velitelského sboru se velmi
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Poručík Jaromír Hlubík (1905–?) byl předurčen jako pobočník generála Hasala.
Viz DOKUMENT 4.
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Návrh byl posléze zrušen – viz DOKUMENT 23.
V dané archivní jednotce není dochována.
Rozumí se generál B. Boček, J. Vedral-Sázavský a K. Klapálek. Zatímco první prozatím zůstal u vládní
delegace (původně měl převzít velení 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR), druhý
byl ustanoven velitelem 1. československé samostatné brigády v SSSR a třetí pak 3. československé samostatné brigády v SSSR dnem 21. září 1939. Srov. VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. A/4/1, Důvěrný rozkaz
č. 74, čl. 1 z 22. září 1944.
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zlepšila. Volyňáci se osvědčili všude, jenom ne u pěchoty přímo v prvém sledu, s výjimkou menšího počtu, kteří bojují i jako pěšáci velmi dobře. Do dnešního dne jsme
vykázali v poměru sov[ětských] jednotek 38. armády velmi dobrou práci. Zvláště jsme
překvapili s vzetím průsmyku Dukelského. Dnes celý sbor, vyjma jednotek týlu je na
našem území. Včera jsme spolu s veliteli brigád sestavili mobilisační vyhlášku, dali ke
schválení min. Němcovi a v nejbližších dnech budou vyhlášky již vylepeny v osvobozených obcích R. A.
Povoláním akt. důst., rtm. a důst. a rtm. ve výslužbě do 60ti let, zál. důst. a rtm. do
50ti let, dělostřelce, ženisty, letce, tankisti a všechny služby do 45ti let. Pěchotu a jízdu
do 40ti let. Dobrovolce přijímáme od 18ti let. Vše po dohodě s generálem Nižborským a vládním delegátem Němcem. Vycvičené osoby, po krátkém přecvičení budeme zařazovat ihned do jednotek sboru. Nevycvičené odesílat k záložnímu pluku,
který bude v nejbližších dnech v Krosnu.
Dnes odesíláme šifrovku, ve které žádáme zřízení 2. stíhacího pluku – 22 letadel
LA a 1. bitevního /šturmového/ pluku IL-2 – 20 letadel. Piloti – Slováci již cvičí ve
druhé letecké armádě na těchto typech. Během 10–15 dnů budou již přecvičeni. Žádáme též přepravu okolo 250 letců a mechaniků z osvobozeného Slovenska. Dále prosíme, aby nám byl dán sovětský technický a pomocný personál do doby, než zde budou
naši ze Slovenska. Po postavení obou pluků pluky ihned odletí na Slovensko. Druhá
brigáda je již téměř celá na Slovensku. Jsou zde jen zbytky týlu a část střeliva.
Jakmile bude větší příliv záložníků ze Slovenska a osvobozených vesnic, přejdeme
ihned se systému brigád na divise. Žádost o schválení podáme v nejbližších dnech.
Přípravy reorganisace, která bude provedena za chodu provádíme.
Ihned budou zřízeny poddůst. školy u brigád, důst. škola u sboru, případně budeme třeba žádat o opětné odeslání do sovět. důst. škol s ohledem na nedostatek instruktorů a pomůcek, zvláště pro speciální zbraně.
Seznamy jmenovaných a povýšených důstojníků zašleme ke schválení v nejbližších dnech. Seznam jmenovaných důstojníků – frekventantů sovětských škol zašleme
ihned, jakmile se všichni vrátí – nejsou zde dělostřelci a tankisté. Při návratu pěšáků
z učiliště se 30 Volyňáků samovolně vzdálilo. Tito povýšeni nebudou. Byli odsouzeni
na 56 měsíců a vřazeni do trestanecké roty.128
V nejbližších dnech podám návrhy na řádné i mimořádné povýšení vyšších důstojníků. Prosím, aby povýšení bylo provedeno telegraficky.
To je prozatím vše.
Srdečně Tě zdraví
gen. Svoboda.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 273/1/36, opis.

128

Trestní oddíl podle sovětského vzoru zřídil generál L. Svoboda bez souhlasu MNO v Londýně již krátce
po převzetí funkce velitele 1. československého armádního sboru v SSSR, snad aby tím částečně naplnil příkaz maršála SSSR I. S. Koněva z 10. září 1944: „zavést pořádek ve sboru, vzít tvrdě do rukou velení
jednotkám sboru a rozhodně splnit bojový úkol“. VÚA–VHA, f. HV, sign. 29/2/30, č. j. 823/taj. 1944.
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DOKUMENT 8

1944, 16. října, Londýn – Generál S. Ingr svým č. j. 785/taj. 1. odděl. 1944 předává
2. oddělení hlavního velitelství text depeše pro generála H. Píku ohledně sovětských víz pro 73 osob určených pro Velitelství osvobozeného území.

Ze 73 osob /jména byla Vám sdělena čj. 1673-dův. 1. odděl/, které jsou určeny pro
VOÚ, dostalo dosud visum 19 osob.
Osobním dotazem jsem zjistil, že velvyslanectví SSSR v Londýně žádá o souhlas
pro visa v Moskvě z toho důvodu, poněvadž zatím, vzhledem k situaci, nejde o visa
průjezdní, nýbrž vstupní.
Žádejte urychlené vyřízení, poněvadž potřeba důstojníků na O.Ú. je velmi naléhavou.
Nemohu dříve jednat o transport, dokud visa nejsou udělena.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/13.

DOKUMENT 9

1944, 16. října, Banská Bystrica – Zpráva generála A. Hasala o situaci na povstaleckém území Slovenska.129

Zpráva ze Slovenska.
Slovenské vojsko bojující na osvobozeném území nepředstavuje dosti homogenní
celek s potřebnou bojovou morálkou a po stránce organizační panuje zde stále určitý
chaos a mnohdy bezradnost.
Důstojnický sbor je – ač dosti početný – nesourodý, ne pro boj dobře připravený
nejen z hlediska morálního ale i z odborného. Většina důstojníků z povolání byla zařazena k polním jednotkám, které zaujímaly postavení oboustranně Dukelského průsmyku a které při počátku slov. povstání z příčin dosud neplně vyjasněných nesplnily
ta očekávání, která se předpokládala a při prvním zákroku Němců v prostoru prešovském se rozešly. Jen nepatrné části /asi 2500 osob/ se podařilo projít na osvobozené
území.
Mezi důstojníky, kteří dnes vedou slovenské jednotky je mnoho těch, kteří do povstání do určité míry kolaborovali a do jisté míry se kompromitovali. Je zde obdobný
obraz jako u skupiny politické, t.j. je patrna snaha uchovati si i na dále vliv a získati
osobně. Mezi kompromitovanými, právě tak, jako u skupiny politické, jsou stoupenci
autonomistických slov. směrů, protože v tom vidí svoji záchranu a skrývají se za slovenskou firmu, abych jejich dřívější činnost jako Slováků byla mírněji posuzována.
O nějaké kamarádství a jednotnosti ducha ve slovenském důstoj. sboru nelze mluviti.
Důstoj. sbor je rozleptán prospěchářstvím, vzájemnou nedůvěrou, zásahy a protekcí
politických stran.

129

Zprávu přivezl do Londýna JUDr. P. Drtina.
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Přes to, že o těchto věcech se ví a dosti se mluví, není dosud patrna – právě jako
u politiků – snaha po očistění a nápravě. Mnozí jako důvod, protože že v tomto směru
nebylo dosud mnoho podniknuto – uvádí, že dnes není vhodné, k vyvarování se případných rozporů ať osobních, nebo zásadních proti těmto vystoupiti. Gen. Viest, od
kterého se očekávalo zakročení a náprava, převzal celé zde stojící vojenské zřízení jak
bylo a neprovedl žádné větší změny – snad proto, že doposud nezískal sám úplný
obraz o celé věci.130 Důst. Češi, určení pro jeho štáb z Ruska, nebyli několik dní zařazeni a jeden z nich /škpt. [Karel] Hlásný/ byl poslán zpět k 2. čs. brigádě.
Pokud jde o mužstvo, třeba konstatovat, že jsou to z velké části záložníci – neboť
nejlépe vycvičené mužstvo bylo zařazeno u obou slov. divisí – kterým jednak chybí výcvik, jednak je mezi nimi patrna ideová nejednotnost, bezradnost, projevují se různé
směry v nazírání na konečný cíl boje a to jako důsledek různorodé bezprostřední propagační činnosti. Jsou to směry československý, komunistický, neodvisle slovenský.
Proto také jejich bojová morálka a chuť k boji je různá a v celku lze říci malá. Je mnoho
případů neodůvodněného ústupu, který nelze vysvětliti převahou nepřítele, nebo nedostatkem zbraní, jak se někdy tvrdí, ba jsou dokonce případy zbabělosti.
Dalším nepříznivým zjevem z hlediska bojové hodnoty jednotek je také to, že vojáci nedůvěřují svým důstojníkům, ať už z důvodu jejich malých odborných znalostí,
nebo jejich dřívější činnosti. Mnozí mají strach, aby nepřišli o život a tlačí se proto do
zadu k týlovým jednotkám a úřadům. Proti velitelům, kteří nesplnili bojové úkoly zaviněně – nebylo mnohdy zakročeno.
Při provádění bojových úkolů je patrna všude ne dostatečná příprava nejen jednotek, ale i velitelů.131 Spolupráce mezi jednotlivými zbraněmi je velmi slabá a jednotlivá řešení postrádají rozhodnosti a cílevědomosti. Spolupráce mezi pěchotou
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Gen. R. Viest v depeši pro gen. S. Ingra z 12. října 1944 jen konstatoval: „Slovenské voj. jednotky na některých úsecích neprojevují dostatečnou odolnost. Jako příčiny těchto zjevů hlavně nedostatky ve výzbroji
těžkými zbraněmi a často slabost velitelů. Jednotky jsou narychlo sestavené ze záložníků a nebylo možné
docílit dostatečného jejich stmelení. V úsecích, kde je velitel energický, je stav vojska uspokojivý. Bude potřebné provést některé osobní změny.“ VÚA–VHA, f. HV, sign. 51/1/42, Zpráva ze dne 14. října, depeše
č. VI-101299-44.
I gen. Ján Golián při prohlídkách jednotlivých úseků zjistil na počátku září 1944 mnohé nedostatky
a zásadní chyby: „1) V úsecích přímo nepřítelem ještě neohrožených není žádné pohotovosti. Kulomety
a děla jsou bez obsluhy. Obsluha často odstrojena a od děla – kulometu vzdálená se vyvaluje nečinně na
slunci anebo hraje karty v chládku; 2) Polní stráže i stráže při cestách nechovají se bojovně, skoro vůbec se
nekryjí. Zastavují osoby i vozidla se zbraní k palbě nepřipravenou. Z dvojic strážných jeden druhého nekryje se zbraní připravenou k palbě; 3) Poplach u mnohých hlídek, polních stráží apod. je nepřipravený, signál poplachu není domluvený; 4) Místa obrany jsou všeobecně nesprávně volené, jak z hlediska možnosti
útoku obrněnými vozidly, tak co do možnosti účinné střelby a rozhledu. V tomto směru je pozorována
přímo netečnost. Na několik sto kroků vyskytuje se mnohým velitelům místo pro obranu nejvhodnější. Vybudování obrany a obranných zařízení je všeobecně široké, není dost hluboké, viditelné (vyházená zem je
ponechaná před dírou) bez řádného maskování. V jedné díře široké je několik mužů, ba i po dvou kulometech. Při zásahu nepřítele jsou najednou oba dva kulomety ztracené; 5) postavení vybudovaná pro děla
jsou jen na jeden směr, což je špatné, neboť nepřítele a hlavně nepřátelská vozidla je třeba očekávat ze
všech směrů. Dělo má být postaveno na směr hlavní, ale tak, aby mohlo být rychle (a chráněné) použito
i na jiné směry […] 7) Záseky na mnohých místech jsou přímo fraškou, nedostatečné zastavit a překážet
obyčejným nákladním autům a natož ještě tankům (několik povalených stromů, přeřezaných na krátko tak,
že je může jeden muž odtlačit anebo pár větších kamenů navršených do výšky ani ne ¼ m). Záseky jsou
ponechávané bez stráží a možnosti udržování jich pod palbou. Dělání podobných záseků je nesmyslem
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a dělostřel., hlavně však letectvem není na výši. Tak se stává, že pěchota není vždy dostatečně dělostřelectvem podporována a při součinnosti pěchoty s letectvem se může
říci, že chybí vůbec. Stíhací letectvo, které zde musí prováděti veškeré úkoly, t. j. nejen
bojové všeho druhu, ale i zpravodajské, musí při jejich plnění, resp. při bitev. náletech
samo v hornatém a lesnatém terénu hledati si málo viditelné cíle; je nuceno proto létati nízko a má zbytečně veliké ztráty. Požadavek letců, aby jim byly přesněji označovány a určovány cíle na bitevním poli dosud nevedl k ničemu. O nic lepší není
spolupráce mezi pěchotou a dělostřel., zejména při určování a organisování požadavků pro podporu palbou. Cíle jsou udávány velmi nepřesně, palby nejsou předem
připraveny a v překotné improvizaci jsou pak neúčinné.
V boji proti tankům byla dosud velká bezradnost a proto se projevoval někdy až
panický strach z němec. tanků. Využívání překážek nebylo na výši a hlavně nebyla
vždy dodržována zásada, že překážka je účinná jen tehdy, je-li dostatečně zajištěna
vlastní palbou. Rovněž využití protitank. zbraní, které byly a jsou disposici – třeba
jen v omezeném počtu – nebylo správné, jednak proto, že chyběl výcvik, jednak nebylo odvahy vyčkávati s palbou na účinný dostřel zbraně. To se týká hlavně protitankových pušek, které byly dodány sov. armádou.132 Nesprávné použití těchto zbraní
vyvolalo alespoň spočátku určitou nedůvěru k nim. Dnes se již situace poněkud zlepšila, hlavně dodáním Američany určitého počtu /asi 150 kusů/ „BAZUK“ s příslušným střelivem /asi 3000 ran/133 a poměrně dobrým obeznámením se s touto zbraní
a organizováním z ní specielních jednotek.
Dalším zjevem, který má značný vliv na bojovou morálku jednotek, je strach
z palby německých minometů, kterých Němci zde používají v značném počtu, při
dobře připravených a řízených palbách. Naše ztráty od minomet. palby jsou značné
a mnohdy zaviněné tím, že mužstvo při minometných přepadech, přesto, že, je zakopáno /třeba ne dostatečně/ – snaží se uniknouti z ostřelovaného prostoru.
Mnohé nezdary slovenských jednotek byly zapříčiněny neznalostí moderní taktiky boje malých jednotek, jejich chování se v palbě a neznalostí využívání přirozených i umělých překážek.
Průzkum a zpravodajství u jednotek je na velmi nízkém stupni. Zpravodajské
zásady jsou naprosto pomíjeny a celkové řízení chodu zprav. služby skoro neexistuje.
Totéž lze říci o spojení. Spojení, až technických prostředků zdá se býti dostatek, je
organizováno velmi neodborně a nejsou dodržovány zásady pro spojení, t. j. operační,
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a zbytečností; 8) Na mnohých místech mužstvo odpočívá v chládku, hraje karty na místo toho, aby budovalo vlastní opěrné body, upravovalo (očišťovalo) předpolí atd. VÚA–VHA (dnes Slovenský národní archiv Bratislava), sb. Ministerstvo národní obrany, II. oddělení (Slovensko), a. j. 53-44, sign. 95/6/1/1, č. j.
25051/taj. 3. odd. 1944.
Podle zprávy gen. H. Píky bylo na Slovensko ze Sovětského svazu shozeno: 2082 automatů, 256 protitankových pušek, 23 protiletadlových, 467 lehkých a 90 těžkých kulometů, 630 pušek a 5 minometů.
Z 2. čs. brigády bylo k tomuto datu dopraveno 1739 osob a 248 tun materiálu; celkem to znamenalo cca
550 tun, přičemž ze Slovenska bylo odvezeno 570 osob a 3400 kg materiálu. Srov. VÚA–VHA, f. ČSVM
v SSSR, sign. 188/1/26, Depeše poř. č. 6637/1.
Tyto zbraně spolu se „100 LAHRAN automaty – 100.000 ran; trhaviny: plastika a ZNT – 7 beden; 99 Bren
kulometů – 75 000 ran a různý sanitní materiál“ byly dopraveny na Slovensko letadly americké 15. letky
v noci ze 17. na 18. září 1944. Srov. VÚA–VHA, f. HV, sign. 52/1/42, Zpráva ze dne 10. října 1944, depeše VI-100975-44.
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bitevní i zpravod. síť – vše je spleteno dohromady. Rovněž nejsou učiněná příslušná
opatření při používání stát. telef. sítě a operač. a zpravodajské rozkazy a hlášení se podávají touto cestou. V kázni při rozhovorech a v manipulačním provozu se vyskytuje
rovněž mnoho závad.
Příchodem 2. čs. sam. brigády v SSSR – přes to, že její přesun byl znemožněn
špatným počasím pro přelet a proto přicházela jen po malých částech – celková situace se značně zlepšila. Část brigády, pokud již byla zde, byla v nejkritičtější
moment zasazena v prostoru záp. od Zvoleně a její zásah byl na tolik účinný, že byla
odvrácena bezprostřední úhroza letišti TRI DUBY. Zásahem 2. čs. sam. brigády byli
Němci, kteří v té době již dosáhli HRONSKÉ BREZNICE zatlačeni zpět údolím
Hronu asi o 5 km t.j. do prostoru západně osada JALNA. Tam se celková situace
stabilisovala.
1. čs. let. pluk /stíhací/ zde pracuje velmi intensivně a velmi úspěšně. Velmi často
zachránil těžkou pozemní situaci, ač jeho pracovní podmínky jsou velmi těžké a při
nezbytném nízkém létání jsou jeho letouny stále v palbě německých pušek a kulometů. Pravděpodobně touto palbou byly sestřeleny dosud 4 naše letouny nad německou frontou. Spolupráce s pěchotou, ač o to pluk stále žádá dosud není taková, aby
práce byla snadnější a výsledky lepší. Na závadu intensivní práce byl také nedostatek
střeliva pro palubní zbraně, provozních hmot /pro sov. letouny je třeba vysokooktanový benzin, který zde nebyl v zásobě, jichž zásoba závisí od možnosti dopravy ze
Sov. svazu. Situace se nyní poněkud zlepšila tím, že po jisté úpravě /přidáním určité
směsi/ je možno využíti místní zásoby našeho benzinu BIBOLI, takže tím pluk získal
zásobu provozních hmot asi na 14 pracovních dnů.
Německá letecká činnost nad osvobozeným územím je velmi slabá. Pozemní jednotky a města jsou nyní zbavena dřívějších leteckých útoků. Náš stíh. pluk sestřelil
dosud ve vzdušných bojích 7 němec. letounů bez vlastních ztrát a při náletu na letiště
Piešťany vyřadil na zemi asi 18 němec. letounů, rovněž bez vlastních ztrát. Nyní má
pluk 15 letu schopných letounů.
V době vzniku slov. povstání odletělo z prostoru PREŠOV do Sov. svazu 85 slov.
letců, kteří jsou nyní soustřeďováni a přecvičováni v PŘEMYŠLU. Kromě toho asi 200
slov. letců se postupně dopravuje do Sov. svazu prázdnými letouny, které z SSSR sem
dováží zbraně, střelivo a 2. čs. brig. Při tom výběr těchto 200 letců neprováděn tak, aby
byla kryta potřeba pro zřízení:
1 pluku stíhacího /o třech letkách/,
1 pluku šturmovíků /o dvou letkách/,
1 pluku leh. bom. „P-2“ / o dvou letkách/,
současně s 30% zálohou výkonných letců. Je při tom počítáno také s 1 mechanikem
na letoun.
Vzhledem k tomu, že 1. čs. let. pluk je nyní přetížen bojovými úkoly všeho druhu,
je nezbytně nutno, aby zde bylo letectvo zesíleno letectvem bojovým /šturmovniky
a leh. bomb./ a aby síh. pluk se mohl věnovati v prvé řadě úkolům, které mu přísluší.
Prozatímně na letištích, které jsou k disposici by bylo možno umístiti 1 letku šturmovíků /letiště TRI DUBY, nebo OČOVÁ/. Přidělení tohoto letectva, které bylo již
přislíbeno je třeba projednati s příslušnými sov. autoritami.
Pokud jde o důstoj. sbor slovenského letectva, pokládám za potřebné poukázati na
to, že vzájemný poměr mezi tímto sborem a důst. sborem pozemních slov. jednotek
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je velmi napjatý proto, že povyšovací podmínky letectva byly mnohem příznivější než
u pozemního vojska.
Slov. Národní Rada vyhlásila ihned po povstání na území, které ovládala, mobilizaci, nejprve do 35 let a pak do 40 let. Dnes lze říci, že celkový počet slovenského
vojska na území pod svrchovaností SNR je asi 45.000 osob, z toho asi 15.000 bojovníků, určitý počet nováčků a pracovní služby.
Slovenské vojsko nemá prozatím organizačních svazků. Je tu organisováno 27 pěších praporů a asi 22 baterií děl. různých ráží a o různém počtu děl. Tyto jednotky jsou
uskupeny do 6 taktických skupin a jsou různé síly podle důležitosti jednotlivých úseků
/Viz příloha/.134
SNR si osvojila práva příslušejícího ústav. činitelům a provedla a provádí povyšování důstojníků do všech hodností. Podle zpráv se připravuje nějaké povýšení důstoj.
ku dni 28. října.
Týlové jednotky jsou značné a zdá se, že nejsou vždy plně využity. V Báňs. Bystrici
lze stále i v době zaměstnání viděti na ulicích plno nic nedělajících vojáků. Slov. důstojníci nechápou plně vážnost situace a nechtějí sleviti ze svého dosavadního mírového života a snad mnozí si ani neuvědomují možné důsledky německé okupace.
Partisánské hnutí:
Partis. hnutí na Slovensku je velmi značné a dnes lze říci, že na území osvoboď. Slovenska je asi 12.000 partisánů, rozdělených v několik skupin. Je mezi nimi asi 12%
Rusů, 70% Slováků, 5% Čechů a 5% Ukrajinců /také asi 150 Francouzů/.
Náčelníkem hlav. štábu partis. brigád je předseda zdejší komunistic. strany posl.
SCHMIDKE. Náčel. štábu je plk. Rudé Armády OSMOLOV, podnáčelníkem pplk. čs.
armády MANICA. Při štábu je také posl. SLÁNSKÝ /který přiletěl ze štábu ukrajins.
partisánů od gen. STROGAČEVA z Kijeva/ a který podle jeho vlastního sdělení má za
úkol připravit a organizovat partis. hnutí v historic. zemích. Má své výcvikové středisko na SLIAČI a dnes již 87 dobrovolníků – Čechů z řad partisánů i armády, které připravuje /odborně i politicky/ pod vedením sovět. instruktorů na budoucí úkoly.
Vzniklou situací a nedostatku voj. jednotek, které by plně mohly zajistiti obranu
osvobozeného území, bylo třeba zasaditi do obrany jednotlivé partisánské oddíly, které
tak jsou odvlečeny od své hlavní úlohy, která jinak partisánům přísluší.
Součinnost partis. s armádou, ač se o to snaží jak vedení partis. hnutí, tak i vel. armády, není na výši. Hlavně se to týká jednotlivých partis. oddílů, které tito spolupráci
neprovádějí. Kromě toho výzbroj a výcvik partis. oddílů nejsou takové, aby plně zajistily obranu úseku, ve kterých jsou zasazeni. Chybí jim těžké zbraně. Mimo to i bojový duch partis. není zvláště vysoký, neboť jsou mezi nimi živly, které se skutečným
partisánským hnutím nemají mnoho společného a svou činností jen partis. hnutí
škodí. /Z těchto živlů byly 3 osoby veřejně popraveny pro loupeže, krádeže apod.
a mnoho jich bylo popraveno neveřejně./135

134
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V uvedené archivní jednotce není dochována.
Obdobné zkušenosti s partyzány i armádou na Slovensku sdělil i velitel 2. československé samostatné
paradesantní brigády v SSSR plukovník V. Přikryl v dopise z 5. října 1944 náčelníku Čs. vojenské mise
v SSSR gen. H. Píkovi. Viz PŘIKRYL, Vladimír: Za vlády tmy, s. 48–50.
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Mnohé vojenské nezdary byly zapříčiněny tím, že jednak nebylo součinnosti mezi
armádou a partisány, jednak tím, že partisáni sami jako jednotky pro normální boj nemají bojové hodnoty a způsobili v řadě případů, kdy byli zasazeni ve svazku armády –
svým předčasným ústupem kritické situace.
Neúměrně vysoký počet partisánů ve vlastním týlu, vedoucích si při tom neukázněně, podlamuje morálku vojáků i civil. obyvatelstva.
Pokud jde o případné organisování partis. hnutí v historických zemích – jelikož
podle tamních zpráv poměry a situace jsou naprosto odlišné od situace zdejší /bída
a nedostatek zbraní/ – je třeba býti velmi opatrným a nevyvolat předčasně nějaké povstání, které by mohlo míti za následek velkou persekuci našeho lidu. Při případném
povstání je žádoucno, aby podzemní organisace se připojovaly postupně k armádě
a ne k partisánům na základě zdejších zkušeností.
Slov. NR vyhlásila pracovní povinnost pro opevňovací práce, které se provádějí
poměrně dobře a jejich řízením byl nyní pověřen pplk. gšt. [Hynek] SOUHRADA.
Na opevňovacích pracích je zaměstnán také značný počet Němců z okolí KREMNICE,
HANDLOVÁ, PREVIDZA, kteří byli zajištěni a internováni.
Materielní situace:
Celkově lze říci, že dnes počet osob, které jsou živeny voj. správou lze odhadovati
asi na 65.000, z čehož je asi 45.000 příslušníků slov. vojska, asi 12.000 partisánů a zbytek pracovní služba.
a./ Pro plný stav je zajištěn proviant do konce t. m., zůstane-li ZVOLEŇ v našich rukou. Od začátku listopadu bude se nedostávat:
1./ Tuk /35 tun měsíčně pro armádu a partisány, t. j. celkem pro si 65.000 lidí./
2./ Cukr,
3./ Rýže,
4./ Masové konservy.
/Civilní obyvatelstvo je z valné části zásobeno soukromým nákupem zásob na delší
dobu./
b/ Výstroj:
Součásti výstroje jsou v zásobě ve velmi omezeném počtu a lze říci, že stěží budou
moci býti vystrojeni nováčkové, kteří jsou nyní do čin. voj. služby povoláváni.
Nedostává se obuv a pláště. Určité množství bylo již žádáno z Moskvy.
c./ Výzbroj:
– nedostává se: pušky, leh. a těž. kulomety, automaty a protitankové zbraně,
– ze spojovacího materiálu je třeba: telefonní kabel, telefonní přístroje a radiostanice,
– z ženij. materiálu je nedostatek trhavin s příslušnými rozněcovadly.
d./ Střelivo pro všechny zbraně je nutno dodat.
Pokud je mi známo, byly detailní požadavky již předloženy MNO.
Z á v ě r:
Přes to, že vojenská situace na osvobozeném území je stále kritická, lze se při dobrém vedení nadíti, že dosud držené osvobozené území, nenasadí-li Němci nové síly,
bude odraženo.
Je však třeba, aby potřebné nápravy, jak v důstoj. sboru, tak ve velení jednotek byly
provedeny a dána také ideová jednota celému boji.
Jakmile dovolí situace bude třeba partis. oddíly vrátit jejich původnímu určení
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t. j. boji v hlubokém týlu nepřítele a všechny osoby podléhající branné povinnosti
z jejich oddílů vrátit armádě.
ABS, sb. „302“, sign. 302-177-2, MNO č. j. 6234 I/1944 (VKPR č. j. 881 Taj. 1944).
Dále VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15, kde však chybí většina příloh.

DOKUMENT 10

1944, 19. října, Moskva – Objasňující hlášení generála H. Píky k výnosům ministra
národní obrany a hlavního velitele ve věci povýšení důstojníků i udělování československých vojenských vyznamenání u 1. československého armádního sboru
v SSSR.

Ministr Masaryk, gen. INGR:
K depeším: R-233/44136 a
H. V. čj. 1936/dův.– 1. odděl. 1944:
Prosím, aby toto hlášení bylo pokládáno jen za objasnění zdejší situace a názoru
jak čs., tak i sovětského a z toho vyplývající opatření pro budoucno.
Zdůrazňuji, že v zásadě souhlasím s Vašimi rozkazy, které v normální době jsou
zcela přirozené, nemá-li se své vůle zvrátit v zlořád a anarchii.
V důsledku však zvláštního postavení čs. sboru /velmi nesnadné a příliš zdlouhavé spojení/, rozdílného pojetí našich zásad sovětskými představiteli, vzhledem
k zvláštnímu politickému významu a vzhledem na nepříznivé posuzování naší vlády
v Londýně zdejšími politiky, dovoluji si doporučiti, aby nebylo trváno na provedení
výnosů, obsažených v obou depeších.
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„Povýšení důstojníků na štábní kapitány velitelem 1. čs. sboru v SSSR, brig. gen. KRATOCHVÍLEM, uvedených v depeši, je neplatné. Gen. Kratochvíl jednal proti výslovnému rozkazu ministra národní obrany
čj. 1340-dův. III. odbor 1944, zaslanému Vám depeší 218-220/3.4.44, který zněl: ‚Příště žádné jmenování
a povyšování, i za bojovou činnost, nesmí býti uveřejňováno bez předchozího schválení MNO.‘ Nařizuji,
aby velitel sboru uveřejnil ve sborovém rozkaze tyto výnosy ministra národní obrany: 1/ Povýšení, uveřejněné velitelem 1. čs. sboru v rozkaze č. /doplňte/, bylo provedeno proti rozkazu ministra národní obrany
a proto je zrušuji. Toto povýšení je neplatné. 2/ Povyšuji in memoriam na štábního kapitána pěchoty KHOLLA Josefa. Pod každý z výnosů podpis: ministr Jan MASARYK.“ VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18, č. j.
4809-dův. III/1 odděl. 1944. Generál H. Píka svým č. j. 3690/ dův. 1944 ze 14. října 1944 informoval generála L. Svobodu o tomto výnosu s dodatkem: „Pokusím se ministru NO vysvětlit, jak nepříznivé důsledky může míti na celý velit. sbor. uveřejnění výnosu MNO o neplatnosti provedeného povýšení velitelem
sboru. Domnívám se, že by velmi utrpěla prestiž zmíněných důstojníků, kteří nenesou vinu na tom, že jejich povýšení bylo uveřejněno nezákonně. Znovu navrhnu MNO, aby bylo upuštěno od anulování povýšení
a úprava pořadí ponechána na pozdější dobu při VŠEOBECNÉ ÚPRAVĚ OSOBNÍCH OTÁZEK doma.
Sdělte mi obratem svůj názor a zda jste prohlášení neplatnosti uveřejnil v rozkaze sboru. Předložte opisy
všech DŮV. ROZKAZŮ, jimiž byla vyhlášena JMENOVÁNÍ a POVÝŠENÍ DŮSTOJNÍKŮ, k nimž dosud
MNO nedalo souhlas, aby věc mohla býti uzákoněna výnosem MNO.“ Generál Svoboda počátkem listopadu 1944 sdělil československé vojenské misi, že tento výnos „dosud nevyhlásil, jelikož by to neblaze
působilo na morální situaci vel. sboru, který v přítomné době vede těžké boje. Prosí o povolení k uveřejnění
rozkazu až po bojích, až to dovolí situace.“ Tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, č. 71-12. Avšak
12. února 1945 Československé vojenské misi v SSSR sdělil: „Nezrušil jsem žádným rozkazem jakékoliv
povýšení či jmenování ve sboru neb v brigádě učiněná.“ VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-4/26.
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K depeši R-233/44:
Přes nezákonný postup velitele sboru, doporučuji ponechat hodnosti důstojníkům, jejichž povýšení a jmenování bylo vyhlášeno v rozkaze sboru jménem ministra
N. O. Věc je jasná a nepřípustná, jsem však přesvědčen, že po podobném výkladu situace MNO by návrh provedlo. Vinu nese gen. Kratochvíl, že podlehl nátlaku svých
podřízených velitelů /brigád/, intervencím čs. politiků i sovětských činitelů, aby se
rychleji povyšovalo.
I na mne velmi často chodí naši politikové, velvyslanec, mnohdy i sovětští představitelé, já však je odkazuji na zákonnou cestu a celkové řešení osobních otázek v armádě.
Zde takové stanovisko odmítají, nazývají to byrokratismem a poukazují na to, že
zde se bojuje, a i s úsměvem, že v Anglii dosud brigáda do bojů nezasáhla.
Zrušením povýšení silně poklesne autorita takto povýšených důstojníků, kteří
označení hodností nosí již několik měsíců a „degradace“ vyvolá velkou nespokojenost a vzrušení v celém sboru. Tito důstojníci nenesou viny na tom, že věc se stala nezákonně, ani o nesprávném postupu nevědí /mohlo by se říci mystifikaci, neboť rozkaz
zní: „Ministr M. O. povýšil…“/ a nezaslouženě utrpí velkou morální škodu.
Se strany čs. politiků bude zcela jistě veden prudký útok proti Londýnu, jako reakční vládě, zvláště proti MNO, s nímž už dávno nejsou spokojeni. Věc se přenese
i na pole mezinárodní politiky, bude vyvolán nepříznivý postoj sovětské vlády proti
MNO. Předvídám, že to způsobí velké potíže celé londýnské vládě.
Povyšování je odůvodněno kritickým nedostatkem velitelů. Důstojníci všeobecně
zastávají funkce daleko vyšší /kapitán je velitelem pluku neb praporu, štábní kapitán
je velitelem brigády, náčelníkem štábu sboru, podporučíci jsou veliteli rot, atd./
Proto navrhuji, schválit povýšení a jmenování dosud uveřejněná. Pro příště nedávat velitelskému sboru žádné pravomoci jmenovat nebo povyšovat. Pořadí se může
vyrovnat třebas až za rok po válce, až budou povýšeni i důstojníci v Anglii.
K depeši H. V. čj. 1936/dův.-1. odd. 1944:137
Ze stejných místních příčin znovu doporučuji, aby veliteli 1. čs. sboru bylo dáno
zmocnění propůjčovati medaili za chrabrost a čs. válečný kříž ve zvláštních a velmi

omezených případech, kdy hrdinský čin jednotlivce má povzbuzující vliv na celou
jednotku, nebo zasluhuje okamžitého vyzvednutí.
Prakticky již se tak děje, oficiálně mi to hlášeno nebylo, ale ve sborových novinách
„Za svobodné Československo“ jsem četl, že gen. Svoboda na místě v boji vyznamenal
několik příslušníků 1. čs. sboru. Podle statutu, pravomoc presidenta republiky se nepřenáší na velitele sboru, ale pokud 1. čs. sbor v SSSR neslouží s I. armádou, doporučuji ponechat precedentní zmocnění velitele čs. vojenských jednotek v SSSR i na
velitele 1. čs. sboru v SSSR.
Nechci, aby se ku konci války dávala příležitost protilondýnským živlům k útoku
na MNO a vládu. K vnitřním sporům politickým sice stejně dojde, ale je neopatrné
odstraňovat již povolené odchylky od zásadních ustanovení. Tím by se jen zvyšovala
popularita lidí, kteří rádi překračují svoje pravomoci.
gen. Píka
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/13; Hlavní velitelství č. j. 814/taj. – 1. odděl. 1944,
Zpráva ze dne 20. října 1944, ZOE 101951-44. Dále tamtéž: sb. „37“, sign. 37-104/15;
Tamtéž sb. „37“, sign. 37-24/5.

DOKUMENT 11

1944, 21. října,138 Londýn – Depeše ministra J. Masaryka pro stanici Vít-Leo139 s usnesením exilové vlády o odjezdu vládní delegace na osvobozené území Podkarpatské Ukrajiny.

Pro min. Němce:
Vláda v dohodě s presidentem se dnes140 usnesla, abyste s členy vládní delegace
okamžitě odejel na osvobozené území Podkarpatské Ukrajiny s ohledem na to, že nastává situace předvídaná sovětsko-čs. dohodou o správě osvobozeného území. Současně žádám sovětské úřady, aby umožnily bezodkladný odjezd vládní delegace.
Týká se rovněž gen. Nižborského.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-107/2.

137

„Z důvodů zásadních nebude dáno veliteli sboru zmocnění propůjčovati čs. vyznamenání. Sdělte gen. Svobodovi: Zmocňování propůjčovati čs. vyznamenání bylo dáno brig. gen. Kratochvílovi ad personem jako
veliteli čs. jednotek v SSSR. Po odvolání Kratochvíla z jeho velitelského místa pozbývá toto zmocnění platnosti. Nyní jsou presidentem republiky zmocněni propůjčovati čs. vyznamenání hlavní velitel a velitel
1. armády. Proto podávejte až na další návrhy na vyznamenání H. V. Ingr.“ VÚA–VHA, sb. „37“, sign.
37-108/18, č. j. 1936/dův. 1. odděl. 1944 z 14. října 1944. Dne 25. října 1944 generál S. Ingr tuto depeši zrušil a nahradil ji rozkazem č. j. 813/taj. – 1. odděl. 1944: „Pro gen. SVOBODU: Sborové noviny
Za Svobodné Československo přinesly zprávu, že jste na místě v boji vyznamenal několik příslušníků 1. čs.
sboru. K propůjčování vyznamenání nejste oprávněn, poněvadž k tomu nejste zmocněn presidentem republiky. Zmocnění dané gen. Kratochvílovi jako veliteli čs. vojenských jednotek v SSSR pozbylo platnosti
zproštěním funkce a nebylo na Vás přeneseno. Odpovídá-li uvedená zpráva skutečnosti, překročil jste
hrubě meze své pravomoci. Aby byla věc uvedena do pořádku a neutrpěla velitelská autorita podejte návrhy na vyznamenání, která jste snad, proti oprávnění, již udělil. Povoluji Vám, abyste příště oznamoval,
jako projev uznání činu osobám, které zadáváte na vyznamenání, že jste tak učinil.“ VHA, sb. „37“, sign.
37-104/18.
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Datace podle rukopisné poznámky na spisu.
Obě radiostanice na Slovensku používal ke spojení s Londýnem kapitán Jaroslav Krátký (krycí jméno
Zdena).
Depeše nebyla odeslána v den zasedání vlády.
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DOKUMENT 12

1944, 21. října, SV141 – Osobní dopis generála L. Svobody pro generála H. Píku se
stručným popisem situace 1. československého armádního sboru v SSSR i o vyslání
skupiny 34 osob na Podkarpatskou Rus k zajištění mobilizace a pomoci při zakládání
národních výborů.

Bratře generále Píko!
Posílám škpt. Slabého,142 aby vyřídil osobně za Tvé pomoci některé naléhavé otázky
v Moskvě. Nejnaléhavější je výstroj a obuv, kterou prosím odeslat v žádaném množství a v nejkratší době. Podle mého názoru již měla být zde.
Včera jsem odeslal skupinu 34 osob na Podkarpatskou Ukrajinu, aby ustanovila na
místě posádkové a mobilisační důstojníky, zajistila mobilisaci a pomáhala při organisaci Nár. výborů. Mobilisační vyhlášky podepsal ministr Němec a dal souhlas k provádění mobilisace.
V prostoru 1. čs. sboru v osvobozených obcích jsme již částečně mobilisaci provedli – jsou i dobrovolci.
Jsme též ve spojení s pplk. gšt. Tálským, který velí a řídí práci několika partyzánských oddílů.
V Přemyšlu je na 300 slovenských letců a mechaniků. Organisují leteckou divisi.
Žádal jsem gen. Viesta, aby si ustanovil velitele let. jednotek. Přecvičují se na stíhače,
bombardéry a šturmovniky. Jakmile je skupina vycvičena /trvá to 10–14 dnů/, ihned
letí na Slovensko.143 Je třeba urychlit souhlas vlády Sov. svazu k organisaci let. divise
a příslušných zásobovacích jednotek. Ze Slovenska byl odpraveno do Lvova též asi
300 raněných Slováků.
Před pěti dny jsme žádali ministra Fierlingera, aby zajistil pomoc pro občany
ČSR na osvobozeném území, kteří hladoví.144 Včera v noci mně bylo telefonicky
z Moskvy sděleno, že maršál Stalin145 dal k mé disposici pro podporu hladovějících

našich občanů zdarma 500 tun mouky.146 Dosud jsme hladovějící podporovali sami.
Zde u nás jsou stále tuhé boje. Denně jsou ztráty. Pomalu se nám již lidé z nemocnic vracejí. Situace se den ze dne lepší. Spolupráce s novými veliteli brigád je výtečná. Uspěšte přísun důst. skupiny, která jede z Anglie! Věci pro Londýn odtelegrafuj,
aby byly urychleně vyřízeny. Ve všech směrech spoléhám samozřejmě na Tvoji pomoc
a podporu jako doposud!
Pozdravuj generála Kratochvíla.
Srdečně Tě zdraví
Tvůj147
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 273/1/36.

DOKUMENT 13

1944, 24. října,148 Londýn – Generál S. Ingr svým čj. 802/Taj. 3. odděl. 1944 předává
2. oddělení Hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku s určením pro generála
A. Hasala a 1. československý náhradní pluk v SSSR ve věci šetření nepřístojného
chování československých vojenských osob.

Žijeme v těžké době a je příkazem, aby nikdo se nedotýkal citů druhých. Každý si
musí uvědomiti, že jakákoliv poznámka, dotýkající se národního nebo náboženského
citu druhého, může hluboce uraziti a má nepříznivé následky pro vzájemné vztahy
Čechů, Slováků a P. Ukrajinců. Ani dodatečné vysvětlení ani přísné potrestání nemůže
věc plně napravit. Podobný případ již se stal. Těchto chyb se mohou dopustiti zvláště
ti, kteří z jiného prostředí přicházejí na Slovensko nebo P. Ukrajinu. Dejte včas poučiti a varovati před event. proviněním, která musí býti trestána bezohledně pro výstrahu.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18.

141
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Rozumí se Stanoviště velitele (velitelství).
Josef Slabý (1914–?). Tehdy zastával funkci velitele týlu 1. československého armádního sboru v SSSR.
Více: http://vojenstvi.cz/vasedotazy_99.htm (citováno k 12. 8. 2016).
Toto se ale nikdy neuskutečnilo!
Dne 14. října generál H. Píka obdržel od generála L. Svobody tento telegram: „Velvyslanci Fierlingerovi:
V pásmu válečných operací na Osvobozeném území ČSR Němci způsobují velké škody v některých obcích.
Odhánějí dobytek a zabavují zásoby, v důsledku čehož místní obyvatelstvo se nachází v trapné situaci.
Možno očekávat, že s podobnými fakty se setkáme i v budoucnosti na další části osvobozeného území. Pokládám za svou povinnost upozornit Vás na tento stav věcí. Prosím všimnout si této otázky o materiální
pomoci obyvatelstvu, které bylo Němci poškozeno a včas připravit odpovídající pomoc. Hlavně pro děti poživatiny, oděvy a jiné. Upozorňujeme, že již nyní tisíce lidí žije v lesích, skrývajících se před Němci.“ VÚA–
VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3722/1944. V dalším pak uvedl: „Asi 1000 osob ze zničených
vesnic osvobozeného československého území v úseku I. čs. sboru obrací se k Vám s prosbou poskytnouti
jim dočasnou pomoc a zásobiti je chlebem. Prosím Vás intervenovat u příslušných sovětských orgánů, aby
na výpomoc byla přidělena mouka. Pečení chleba je možné zaříditi v našich pekárnách se zřetelem na dočasnou pomoc na několik dní.“ Tamtéž, č. j. 3733/1944, prezentováno dne 19. října 1944.
Josif Vissarionovič Stalin, vlastním příjmením Džugašvili (1878–1953). Gruzínský sovětský politik,
maršál SSSR (1943), generalissimus (1945). V letech 1922 až 1952 generální tajemník Ruské komunistické strany (bolševiků), od roku 1952 Komunistické strany SSSR. V letech 1941–1945 předseda
Státního výboru obrany SSSR. Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovi%C4%8D_Stalin
(citováno k 12. 8. 2016).
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Dne 20. října 1944 „v 19.00 hod. doručen dopis gen. por. Anisimova: ‚Podle rozkazu Maršála Sov. svazu
1. UF vydá 1. čs. sboru jako dar pro civilní obyvatelstvo 500 t chlebové mouky. Mouka bude dopravena
transportem fronty do Rymanova.‘ Ještě v noci hledáno skladiště pro uložení mouky v Jasliska, Rymanově a Krosně. Rozhodnuto uložit mouku zatím do Rymanov Zdruj. Zástupci fronty odevzdán dopis pro
gen. por. Anisimova.“ Dne 21. října 1944 „ve 12.00 hod. dojela kolona fronty 153 Studebackerů s moukou“. VÚA–VHA, f. SSSR IV-Týl, sign. A/5/5, Válečný deník týlu sboru, 20. a 21. října 1944. Dále viz
pozn. č. 352.
Následuje podpis: „gen. Svoboda“.
Podle rukopisné poznámky byla depeše odeslána až 27. října 1944.
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DOKUMENT 14

1944, 29. října, Moskva – Generál H. Píka zasílá do Londýna vysvětlující hlášení
L. Svobody ke stavu vyšších důstojníků u 1. československého armádního sboru
v SSSR s návrhy na další opatření.149

V jednotkách, bojujících na sovětsko-německé frontě, je u 1. čs. sboru systemisován podle válečných tabulek tento počet vyšších důstojníků:
Generál-poručíků: 1
Generál-majorů: 8
Plukovníků: 37
Podplukovníků: 49
Majorů: 182.
Na úhradu těchto míst mám k disposici tento počet vyšších čs. důstojníků: Generálů 3, plukovníků 1, podplukovníků 3, majorů 4. Chybí tudíž v jednotkách čs. sboru:
Generál-poručík 1, generál majorů 5, plukovníků 36, podplukovníků 46, majorů 178.
Tato velitelská místa musí býti obsazena nižšími důstojníky, kteří se osvědčili v boji.
Je nesprávné, nemorální a nelogické, aby tyto zodpovědné funkce byly obsazeny nižšími důstojníky a tito, ačkoliv se v těchto funkcích výtečně a velmi dobře osvědčili
a vyznamenali v bojích na sovětsko-německé frontě, měli zůstat v hodnosti stejně
dlouho jako ti, kteří jsou v jednotkách mimo válečné operace nebo v jiných, s velitelstvím jednotek nesouvisejících funkcích.
O tom, že boje 1. čs. sboru na frontě nejsou jenom symbolické, svědčí fakt, že za
dobu od 8. září do 20. října jednotky 1. čs. sboru ztratily 187 důstojníků a rotmistrů,
5149 mužů, padlých, raněných a nezvěstných. Z toho je: 1 velitel brigády, 2 zástupci
velitelů brigád, 4 velitelé tankových praporů, 7 velitelů samostatných praporů, 2 velitelé dělostřeleckých oddílů, 3 velitelé praporu automatčíků, přednosta operačního oddělení brigády.
Podotýkám, že toto jsou funkce systemisované v hodnostech nejméně podplukovníka a výše. Za tuto kritickou situaci v jednotkách 1. čs. sboru, velitel 1. čs. sboru
vinu nenese. Poznamenávám, že výběru důstojníků, odesílaných z Anglie do SSSR,
nebyla věnována taková péče, jak situace, zájem a vážnost věci vyžadovala.150
U vědomí své plné zodpovědnosti jsem povinen tuto situaci řešit, stejně jako ji
řešil přede mnou generál Kratochvíl, na místě, poněvadž nemohu dovolit, aby velitelé
praporů, dělostřeleckých a minometných oddílů, byli poručíci a nadporučíci, velitelé
dělostřeleckých vyšších jednotek, dělostřeleckých pluků, náčelníků štábů vyšších jed-

149
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Generál L. Svoboda tímto reagoval na výzvu generála S. Ingra: „H. V. bylo hlášeno, že jste prý jmenoval
a povýšil větší počet důstojníků až do hodnosti štábního kapitána. Hlaste bez meškání, zda jste tak skutečně
učinil, kdo Vás zmocnil k jmenování a povyšování, které je vyhrazeno zákonným činitelům, proč jste tak
učinil, kolik důstojníků jste jmenoval a kolik povýšil v jednotlivých hodnostech. H. V. zakazuje bezvýhradně
prováděti jakékoliv povyšování a jmenování i za bojovou činnost, ke kterým nejste zmocněn.“ VÚA–VHA,
sb. „37“, sign. 31-104/18, Hlavní velitelství č. j. 825/taj. – 1. odděl. 1944.
Ovšem mnozí z nich byli okamžitě zařazováni na bojová velitelská místa. „Téměř všichni důstojníci z Anglie byli v bojích již druhý den po příjezdu ke sboru, někteří zraněni i zabiti.“ VÚA–VHA, f. HV, sign.
31/1/30, č. j. 3105/taj. 1945, Zpráva ze dne 4. ledna 1945, ZOE 010414-45.
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notek, důstojníci v hodnosti kapitána a štábního kapitána. Už také proto, že tento stav
neblahodárně působí ve styku se sovětskými vojenskými představiteli.
V dohodě a souhlase s velitelem151 brigády, gen. Bočkem a gen. Klapálkem, řešil
jsem situaci takto:
Na návrh velitelů brigád provedl jsem toto:
1/ Jmenování na podporučíky neb rotmistry u těch, kteří absolvovali důstojnické školy R. A., kursy velitelů čet pěchoty neb jiných zbraní a služeb, konané u velitelství 1. čs. sboru, jakož i jiné osoby, které se zvláště vyznamenali na frontě a prokázali
schopnost veleti četě anebo jsou nenahraditelnými specialisty na jiném důstojnickém
místě.
2/ Povýšil jsem o jednu hodnost důstojníky, kteří zastávali nepoměrně vyšší
funkce, na těchto se osvědčili výtečně a vyznamenali se na frontě, do hodnosti štábního kapitána.
Jmenovati a povyšovati důstojníky a rotmistry ministerstvem národní obrany
v Londýně je příliš zdlouhavé a odpověď přichází zpravidla pozdě, neboť cesta z fronty
přes Moskvu do Londýna a vyřízení návrhů, trvá dva až tři, někdy i více měsíců.
V zájmu věci je třeba jmenovat a povyšovat důstojníky a rotmistry přímo zde na místě.
Jsou časté případy, kdy je třeba jmenovat a povýšit důstojníky a rotmistry přímo na
bojišti.
Prosím, aby president republiky, ministerstvo národní obrany, vláda a státní rada,
toto moje hlášení uvážila a učinila tato mnou navrhovaná opatření:
1/ „De jure“ schválila všechna, gen. Kratochvílem a mnou, dosud provedená povýšení a jmenování.
2/ Aby pozměnila stávající směrnice pro povýšení v duchu mého hlášení, aby mimořádné povýšení důstojníků, bojujících na frontě, zastávající vyšší funkce, osvědčivších se výtečně a vyznamenavších se, mohlo býti prováděno. Toto v termínu 3 měsíců.
Nynější platné směrnice pro jmenování důstojníků a rotmistrů a jejich povyšování,
hodí se pro mírové poměry, nikoliv pro jednotky v poli za války. S ohledem na zvláštní
okolnosti prosím, aby mně byla dána dočasně pravomoc, z pověření MNO prováděti
po dokonalé úvaze jmenování důstojníků a rotmistrů a mimořádné povyšování důstojníků a rotmistrů, do hodnosti štábního kapitána.
3/Aby vláda zmocnila vládního delegáta, ministra Němce, aby mohl prováděti na
návrh velitele čs. sboru mimořádné povyšování vyšších důstojníků do hodnosti podplukovníka.
Za předpokladu kladného vyřízení budu postupovati nadále podle předloženého
návrhu.
Velitel 1. čs. sboru v SSSR
brig. gen. Svoboda Ludvík152
K tomu dodávám: Nemám úředního hlášení, ale jsem informován, že velký počet
důstojníků a rotmistrů, byl rozkazem sboru povýšen gen. Svobodou. Mezi nimi

151
152

Správně: veliteli.
Odpověď generála S. Ingra viz DOKUMENT 22.

[53]

povýšen škpt. Lenc-Lomský na majora.153 Opisy důvěrných rozkazů nebyly ještě předloženy. Z tohoto chaosu se musíme nějak dostat. Snad propůjčením hodnosti po dobu
války.
gen. Píka

DOKUMENT 16

1944, 30. října, Chust – Opis154 zprávy bývalého československého poslance JUDr.
Pavla Kossey o veřejné bezpečnosti na Podkarpatské Rusi.

Zpráva
býv. poslance Dr. KOSAJE155 ze dne 30. 10. 1944.

VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-24/5, Zpráva ze dne 29. října 1944, ZOE 102975-44.
Dále tamtéž, sb. „22“, sign. 22-12/13.

DOKUMENT 15

1944, 30. října, SV – Pověření generála B. Bočka od generála L. Svobody č. j. 101/taj.
org. 1944 k jednání s vládním delegátem pro osvobozené území a generálem A. Hasalem o organizaci a použití 1. československého armádního sboru v SSSR.

Odesílám k Vám pane ministře velitele 1. čs. brigády gen. Bočka Bohumila s úkolem:
1./ Informovati Vás o situaci 1. čs. sboru a jeho bojových úkolech v posledních
dnech.
2./ projednati s Vámi a gen. Hasalem otázky doplňování 1. čs. sboru a přeorganisování brigád na divise podle válečných tabulek sov. gard. divise č. 04/500.
3./ Projednati otázku, aby 1. čs. sbor nebyl včleněn do 1. čs. armády gen. Viesta.
4./ Vysvětliti Vám a gen. Hasalovi, proč jsem odeslal na Podk. Ukrajinu skupinu
důstojníků zbraní, aby zorganisovala provádění mobilisace, a skupinu osvětových důstojníků, aby pomohla při organisaci Národních výborů na Podk. Ukrajině.
5./ Dojednati s Vámi další použití 1. čs. sboru /směr zasazení/.
6./ Povyšování důstojníků do hodnosti podplukovníka.
7./ Projednati otázku spojení /radio, letadlo, auto/.
8./ Přidělení raněných Slováků, převezených ze Slovenska do Lvova k 1. čs. sboru –
schválení.
9./ Projednati otázku organisace a použití letectva.
10./ Vysvětliti pozdravný telegram Slovenské Národní Radě.
S gen. Hasalem projednati:
a/ Náhradní tělesa – doplňování sboru /prapor pro každou brigádu – případně těleso/.
b/ Otázku školení a výcviku důstojníků pro 1. čs. sbor.
VÚA–VHA, ČsVM v SSSR, sign. 211/2/30, č. j. 324/taj. 1944, koncept.

Veřejná bezpečnost:
Podle zpráv, které bývalý poslanec KOSAJ obdržel od Morice KRANSPE z BOHNIHOVO byl hajný SATKA zabit v obci BUŠINA, hajný ŠTEREDA se ženou ve VYŠKOVO /VERHEGY/ a hajný HIRSCHL /Čech/ v obci UGOLKA /osada obce UGLA/.
Kdo tyto vraždy provedl, nedalo se zjistit.
Obecní úředník TYMARA byl odvlečen do obce ČOMAJLOVO s úmyslem, aby
byl zastřelen.
Všechny tyto věci provádějí mladíci, kteří byli určeni k udržování pořádku. Patří
ke sboru „Národní storož“.
Po vsích a lesích je mnoho vojenských zbraní, střeliva a ruč. granátů, s kterými
mládež způsobuje výtržnosti /střílí, hází ruč. granáty a pod./ a ohrožuje tak bezpečnost obyvatelstva.
Veřejný pořádek není zajištěn. Je obava, že budou vylupovány i selské usedlosti.
V obci RUSKÉ POLE jsou již tři usedlosti úplně rozkradeny /dobytek, nářadí i dobytek/. Jsou to usedlosti opuštěné pomaďarštěných Čechů /Jana Nováka, Vasila Nováka
a vdovy Novákovy/.
Zdejší státní lesy byly Maďary vydrancovány. Dnes státní dubové lesy v obcích Boroňovo a Danilovo /nejkrásnější lesy na PR/ se vykrádají, kácí místním obyvatelstvem
a dřevo se vyváží.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2079/taj.

DOKUMENT 17

1944, 31. října, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
depeši pro generála H. Píku k řešení situace velitelského sboru u 1. československého armádního sboru v SSSR.

Obtížnou situaci v našem vel. sboru v Rusku by aspoň v jisté míře ulehčilo odeslání důstojníků z V. Británie do Ruska. zatím však ani všichni důstojníci, hlavně středních a vyšších hodností, kteří byli určeni již letos v lednu, nedostali ještě visa. Poukažte
Sovětům na obtíže, které máme v nedostatku důstojníků v Rusku a z imobilisace těch,
kteří čekají visa v Británii a žádejte vyřešení této otázky. Nevyjasněnost nepůsobí dobře
u našich a je různě interpretována Spojenci.

154
153

Povýšen dnem 1. října 1944. VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. A/4/1, Důvěrný rozkaz č. 80, čl. 1, SV 1. 10.
1944.
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Opis pořídil pplk. J. Pernikář.
Správně: JUDr. Pavel Kossey (1896–?) byl od roku 1935 poslancem za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu.
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Nemohu se zbavit dojmu, že enormní ztráty našeho sboru jsou v určité míře zapříčiněny i některými nedostatky v našem vel. sboru. Proto je kategorickým příkazem učinit vše, aby se situace zlepšila. Konjukturální povyšování situaci a hodnotu
vel. sboru nezlepší.
Depeší 1905-H.V. jsem Vám nařídil, abyste použil pro sbor sedmi důstojníků určených pro VOÚ. Zařiďte pro ně disposice.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18, Hlavní velitelství č. j. 843/taj. – 1. oddělení
1944.

DOKUMENT 18

1944, 1. listopadu, Chust – Zápis o poradě u ministra F. Němce dle č. j. 101/taj. org.
1. československého armádního sboru v SSSR156 ve věci projednání otázek souvisejících s jeho organizací a dalším použitím.

Přítomni: vládní delegát ministr F. Němec
Div. gen. A. Hasal
Brig. gen. Jan Kratochvíl
Brig. gen. B. Boček
I. „Informovati o situaci I. čs. sboru a jeho bojových úkolech v posledních dnech.“
II. „Otázka doplňování I. čs. sboru a přeorganisování brigád na divise podle vál. tabulek sov. gardové divise.
Doplňování bude zajištěno a ihned podle stávajících poměrů a možností prováděno. Závisí to od postupného uvolňování osvobozeného území sov. vojenskými orgány.
Pro první dobu počítá se s odesíláním asi 7.000 branců. Pokud jde o organisaci
sboru, resp. rozšíření brigád na divise, bude podán příslušný návrh MNO a odůvodněn nutností reorganisace vzhledem k nastávajícím úkolům sboru.
III. „Aby I. čs. sbor nebyl včleněn do 1. čs. armády na Slovensku.“
Vývojem situace na Slovensku tento požadavek se stal bezpředmětným.
IV. Vysvětlení, proč byla na Karpatskou Ukrajinu odeslána skupina důstojníků
a skupina osvětových důstojníků, aby pomohla při organisaci Národních výborů, bylo
vzato na vědomí s tím, že jejich činnost příchodem vládní delegace končí. Skupina
osvětových důstojníků bude odeslána ihned ke sboru, skupina pro mobilisaci bude
ponechána asi týden na výpomoc velitelství osvobozeného území.
V. „Dojednati další použití 1. čs. sboru /směr zasazení/.“
Tato otázka bude projednána vládním delegátem s Moskvou a Londýnem skrze
velitelství 4. ukrajinské fronty. Při tom bylo konstatováno, že je nutné, aby sbor v otázkách osobních, doplňování a jiných, kromě operačních, byl podřízen veliteli osvobozeného území.
VI. „Povyšování důstojníků do hodnosti podplukovníka.“

156

Viz DOKUMENT 14.
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Povyšování důstojníků je všeobecně vyhraženo příslušným ústavním činitelům
a nelze proto při povyšování do hodnosti majora a podplukovníka přenésti právo koletiva, t. j. vlády na jednotlivce.
Jmenování a povyšování důstojníků včetně do hodnosti škpt. a rotmistrů přísluší
ministru nár. obrany a záleží na jeho rozhodnutí, zda za zvláštních okolností pověří
do jeho definitivního schválení propůjčit příslušné hodnosti.
Pro jmenování a povyšování třeba předkládati příslušné návrhy veliteli osvobozeného území.
VII. „Projednati otázku spojení.“
Vládnímu delegátu bude ponechána vysílací stanice od sboru, kterou měla osvětová skupina s sebou. Dále je třeba přiděliti dvě kurýrní letadla /U-2/.
VIII. „Přidělení raněných Slováků, přivezených ze Slovenska do Lvova k I. čs. sboru.“
Všichni příslušníci čs. vojska, kteří jsou na léčení v sovětských nemocnicích nebo
se nacházejí na území obsazeném Rudou armádou budou zařaďováni do čs. jednotek
/I. sbor/.
IX. „projednati otázku organisace a použití letectva.“
Je dán souhlas k organisaci dalších leteckých jednotek, t. j.
dvou stíhacích pluků,
jednoho pluku šturmovniků,
jednoho pluku bombardovacího.
Pokud jde o použité letectva bude žádáno, aby bylo použito pro operace na čs.
území ve spolupráci s I. čs. sborem nebo dalšími čs. jednotkami.
X. „Vysvětlení pozdravného telegramu Slovenské Národní radě.“
Vzato na vědomí.
XI. „Otázka náhradního tělesa.“
Záložní pluk třeba přemístit na osvobozené území ČSR a podříditi veliteli osvobozeného území. Pokud jde o úpravu doplňování, bude tato otázka řešena tak, aby
jednotlivé vyšší jednotky sboru z důvodů evidenčních byly doplňovány jednou a touže
náhradní jednotkou.
XII. „Otázku školení a výcviku důstojníků pro I. čs. sboru.“
První potřebu důstojnického dorostu vychová si sbor ve vlastní působnosti ze
vhodných branců odeslaných k doplnění sboru z osvobozeného území. Bude vzat zřetel, aby bylo odesláno asi 250 branců pro pěchotu, 250 pro dělostřelectvo, po 60ti brancích pro tankové, ženijní a spojovací jednotky.
Kromě toho budou zřízeny příslušné školy pro důstojníky v záloze u náhradních
těles.157
V Chustu 1. listopadu.158
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.
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Generál A. Hasal v telegramu pro generála H. Píku z 6. listopadu 1944 uvedl: „První potřebu důstojnického dorostu vychová si sbor ve vlastní působnosti z vhodných branců z osvobozeného území. Bude odesláno asi 250 pro pěchotu, 250 pro dělostřelectvo a po 60 brancích pro ženijní a spojovací jednotky. Kromě
toho budou zřízeny příslušné školy pro důstojníky v záloze u výcvikových středisk na osvobozeném území.
Informuj MNO.“ VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 7.
Následují podpisy přítomných.
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DOKUMENT 19

1944, 1. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 15/1944 sděluje veliteli týlu
1. československého armádního sboru v SSSR provedené úpravy ve věci dopravních prostředků.

Na Vaše čj. 10206 z 28. X. 1944.
Z 15 aut Studebacker vracím 2 auta, která vezou do Samboru příslušníky sovětské
armády, přidělené k ochraně transportu čs. delegace z Moskvy na osvobozené území.
Současně žádám velitele I. čs. sboru o přidělení I osobního auta /Dodge/, 10 aut Willys, 25 nákladních aut Studebacker s potřebnými pohon. hmotami.
Zbytek aut zůstává k mé disposici pro odvoz mobilisovaných záložníků a dobrovolníků k vel. sboru.159
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

DOKUMENT 20

1944, 1. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 16/1944 žádá velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o dopravní prostředky a výstroj dle uvedené speciﬁkace.

Vzhledem k velmi tíživé materielní a dopravní situaci na osvobozeném území, je
nutno této co nejrychleji čelit a k tomu účelu potřebuje velit. osvoboz. území míti
k disposici určitý počet dopravních prostředků, dále výstroj podle níže uvedené specifikace:
1./ 1000 kusů kalhot
2./ 1000 kusů blůz
3./ 1000 kusů košil
4./ 1000 spodků
5./ 1000 střevíců
6./ 1000 pol. čepic
7./ 2000 párů ponožek /onucí/
8./ 1000 plášťů
9./ 2000 přikrývek
10./ 100 ochranných plášťů proti dešti
11./ Několik kusů svrškové kůže
12./ Podrážky dle možnosti
13./ Dvě blůzy battldresu č. 12
Jedna blůza battldresu č. 18

159

Zástupce velitele týlu 1. československého armádního sboru v SSSR škpt. Antonín Holba na spis
pro velitelství sboru 14. listopadu 1944 uvedl: „Jedná se o auta odeslaná do Samboru k přestěhování
vládní delegace. Výše uvedená 2 auta se vrátila k autorotě sboru. Mimo to se vrátila další auta, která
přivezla mobilisované mužstvo. Zůstává tudíž k disposici vládní delegaci z výše uvedených aut 10 Studebackerů.“
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Troje kalhoty k battdresu č. 14
14./ 1000 kusů opasků
15./ 500 jídelních misek
16./ 1000 čepicových odznaků /malých/
17./ 500 čepicových odznaků velkých
18./ Hodnostních hvězd důstoj………. 1000 kusů
Hodnostních odznaků rotmistr… 500 kusů
Dále potřebuje velitelství osvoboz. území:
1 osobní auto DODGE
25 nákl. aut STUDEBACKER nebo CHEVROLET
10 aut WILLYS
Prosím, aby pro auta byly vystaveny atestáty.
Podle doslechu jsou u vel. sboru uloženy rekvisiční stvrzenky pro osvobozené
území. Prosím o jejich urychlené zaslání.
Vel. osvobozeného území je si plně vědom těžkých úkolů I. čs. sboru a stávající
materielní situace, přes to však podávám tento požadavek, poněvadž jen společným
úsilím a vzájemnou pomocí lze osvobozenému území pomoci.160
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

DOKUMENT 21

1944, 1. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 17/1944 žádá generála L. Svobodu o vyslání spojovacího důstojníka pro zajištění radiospojení.

Za účelem zajištění přímého radiospojení mezi vel. 1. čs. sboru a vel. osvobozeného území žádám o vyslání k vel. osvobozeného území jednoho spoj. důstojníka
sboru, který zde na místě dohodne bližší, pokud jde o korespond. data a šifru.
Mám zájem, aby radiospojení bylo organisováno ihned, jakmile obdržím povolení vel. IV. ukrajinské fronty k použití radiostanic.161
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.
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161

Zástupce velitele týlu 1. československého armádního sboru v SSSR škpt. Antonín Holba na spis pro velitelství sboru 14. listopadu 1944 uvedl: „Hlásím, že z požadované výstroje je zasíláno dnešního dne náhr.
pluku k disposici vlád. delegaci. Z přikrývek odesláno pouze 200 kusů pro nemocnice. Ochranné pláštěnky
pro důst. nejsou na skladě a byly odeslány angl. pláštěnky, ze kterých možno u náhr. pluku pro důst. delegace pláště zhotoviti. Pokud se týká požadovaných aut bylo velitelem sboru rozhodnuto ponechati pro
mobilisační účely 20 aut Studebacker. Benzin byl dodán u našich zásob vzhledem k tomu, že v limitu nám
stanoveném je počítáno se 30 t benzinu pro mobilisační účely. Atestát bude vyžádán u 1. UF, por. Gutmanem a předán náhr. pluku. Rekvisiční stvrzenky byly předány por. Elovičovi.“
Na spisu je strojopisná poznámka z 25. listopadu 1944 od přednosty 4. oddělení štábu sboru škpt. pěch.
Josefa Řeky: „Řešeno při návštěvě gen. Svobody, viz první strana.“

[59]

DOKUMENT 22

1944, 1. listopadu,162 Londýn – Odpověď generála S. Ingra na hlášení generála L. Svobody ve věci důstojnického sboru u 1. československého armádního sboru v SSSR
z 29. října 1944.

Gen. Svobodovi přes Píku:
1/ Vaše hledisko na povyšování důstojníků je úzké a čistě lokální. Vidíte jen malý
úsek našeho armádního organismu a zapomínáte zejména na úsek nejrozsáhlejší, nejdůležitější a rozhodují, t. j. na frontu domácí. Na této nejbezpečnější frontě nikdo neoperuje systemisací a nedomáhá se odpovídajících hodností, nýbrž obětavě pracuje
a bojuje za nejhorších podmínek.
Samozřejmou povinností nás všech v zahraničí a především vyšších velitelů je posuzovat otázku povyšování z celkového vyššího hlediska, se zřetelem k jednotnosti
budoucího velitelského sboru, s povinným respektem k domácím bojovníkům a nikoli
z hlediska přechodné výhodné situace pro tu či onu službu.
2/ Vaše rozhořčení, že je nesprávné, nemorální a nelogické, aby důstojníci nižších
hodností, kteří zastávají vyšší funkce a osvědčili se v boji, setrvali v hodnosti tak
dlouho jako důstojníci mimo válečné operace není na místě, protože za vynikající bojové a velitelské činy existuje mimořádné povýšení, které není vázáno na časové termíny.
3/ Vaše poznámka, že výběru důstojníků z Anglie do SSSR nebyla věnována náležitá péče je věcně nedoložená, nemístná a neoprávněná kritika, kterou Vám vytýkám.
4/ Vaše hlášení, že za předpokladu kladného vyřízení budete postupovat podle
svého návrhu t. j. povyšovat důstojníky, je zarážející. Upozorňuji Vás důtklivě, že právo
jmenovat a povyšovat důstojníky je zákonně vyhraženo ministru NO resp. vládě a presidentu republiky a že Vaše zásahy do těchto pravomocí by byly svévolnou usurpací
a zákonně neplatné.
5/ Ve věci povyšování důstojníků se zřetelem na naše poměry v SSSR předložilo
HV příslušný návrh MNO. Do vyřešení otázky platí zákonné ustanovení.163

Zajeďte proto co nejdříve k velitelství sboru a k velitelství osvobozeného území164
a předložte mi s urychlením hlášení obsahující:
1. Od sboru: taktická situace sboru /je stažen s fronty nebo zasazen? /. Je-li zasazen, stručný průběh operací, jejich výsledky, bojové ztráty na lidech a materiálu. Početní stav sboru /bojové útvary a služby zvláště/ a předpoklady pro jeho doplnění
z výtěžku mobilisace na Podkarpat. Ukrajině. Situace velitelského sboru, zásobování,
kázeňský a morální stav.
2. Od V.O.Ú.: Jaké jsou osvobozené části všeobecně předpoklady pro provádění
úkolů V. O. Ú., s kterými úkony už začal a s jakými výsledky, které z úkolů nejsou proveditelné a proč. Jaká je situace náhradního pluku a jeho početní stav. Jaký vliv na
provádění mobilisace má dobrovolný nábor do Rudé armády.
Jaké jsou po stránce početních stavů a časově vyhlídky pro plné doplnění obou
brigád sboru a pro postavení nových jednotek.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18.

DOKUMENT 24

1944, 3. listopadu, Londýn – Hlavní velitel generál S. Ingr žádá ministra národní obrany J. Masaryka vzhledem k nové situaci na Slovensku o založení spisu z 2. října
1944 s návrhem na změnu působnosti Velitelství osvobozeného území.

VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18; Dále tamtéž, sb. „22“, sign. 22-12/13, opis.

Pane ministře,
pod čj. 1883/dův. 1. odděl. 1944165 předložil jsem Vám žádost, abyste dal souhlas
ke změně působnosti VOÚ, která byla odůvodněnou a nutnou vzhledem k zahájení
bojů na Slovensku a zřízení velitelství 1. armády na území Slovenska.
Se zřetelem k nynější situaci, jak se vyvinula, je uvedený návrh na změnu působnosti VOÚ bezpředmětný a proto Vás žádám, pane ministře, abyste uvedený spis nařídil založit.
Jakmile situace nabude konkrétnější a stálejší formy, dovolím si, bude-li potřebné
a nutné, podati návrh na event. změnu působnosti VOÚ.

DOKUMENT 23

VÚA–VHA, f. MNO-L, sign. 36/41/89, č. j. 4504/dův. – 1. odděl. 1944. Dále tamtéž,
f. HV, sign. 31/4/34, č. j. 4504/dův. 1. oděl. 1944.

1944, 2. listopadu, Londýn – Depeše generála S. Ingra pro generála H. Píku s požadavkem upřesnění zpráv o situaci 1. československého armádního sboru v SSSR
a Velitelství osvobozeného území.

Nemám dosti konkrétních, včasných a úplných zpráv o situaci u I. čs. sboru
a u V.O.Ú., co přichází přes Vás, je většinou zastaralé, zpravidla překonané mezitím nastalou skutečností, a zdaleka neuspokojuje potřeby a požadavky H. V. a MNO.

162
163

Datace podle rukopisné poznámky na spisu i odpovědi generála L. Svobody – viz DOKUMENT 149.
Odpověď generála L. Svobody viz DOKUMENT 149.
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164

165

Generál H. Píka dne 9. prosince 1944 k tomu v depeši pro Londýn poznamenal: „Již tři týdny se pokouším dostat povolení k odjezdu na frontu a na OÚ. Bez výsledku. Zplnomocněnec vlády doporučuje zájezd až se trochu ustálí počasí, abych ‚v nejkratším čase mohl vykonat co nejvíce práce, tj. cestu letadlem‘.
V poslední době počasí je velmi nepříznivé, letadlo mi nepřidělí a na čs. území prý je strašně bláta a rozbité
mosty, takže ani auty se nedá dobře přemisťovat. Zatím tedy nepovoleno. Gen. Beljanov slíbil organizovat
zájezd až nastanou na Ukrajině a Podk. Rusi mrazy.“ VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 13/1/2, Depeše
poř. č. 6759/2. Dále tamtéž, sb. „22“, sign. 22-12/19, Zpráva ze dne 9. prosince 194, ZOE 120917-44.
Avšak tato cesta nebyla nikdy uskutečněna.
Viz DOKUMENT 6.
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DOKUMENT 25

DOKUMENT 27

1944, 4. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu Píkovi pro Hlavní
velitelství a ministerstvo národní obrany o zahájení činnosti na Podkarpatské Rusi.

1944, 5. listopadu, Kvasy – Protokol o jednání sovětských důstojníků v obci Kvasy
při náboru dobrovolníků do Rudé armády na začátku listopadu 1944.

Pro MNO a HV v Londýně. Hlásím zahájení činnosti dne 28. října v Chustu.
Pásmo převzaté do vlastní správy je na východ do čáry Výlok – Sanaky – Doubravka
– Berezniky – Filipec – Volosiaska, vše včetně. Organisován zatím užší štáb s nejnutnějším personálem, připraven soupis vojenských osob první a druhé zálohy v oblasti
odevzdané do správy čsl. vládního delegáta. Podle předběžného zjištění bude dostatek
osob mužstva na doplnění prvního sboru a později postavení předvídaných jednotek,
po vyhlášení mobilisace bude část branců povinných vojenskou službou v těchto
dnech odeslána ke sboru. Je a bude nedostatek důstojníků. Třeba zajistiti rychlé dodání
výstroje, strůje a výzbroje všemi prostředky, aby mohla býti vyhlášena mobilisace. Je
naprostý nedostatek dopravních prostředků. Železnice v celé oblasti jsou zničeny
a jsou bez strojového a vozového parku. Mosty na všech komunikacích zničeny. Přímé
spojení prozatím navázati nemůžeme, ne však z technických důvodů. Projednejte s příslušnými činiteli brzké zahájení provozu.

Dne 2-ho listopadu přišel do vsi sovětský důstojník, poručík /své jméno neudal/
doprovázen jedním neznámým civilem, který dal rozkaz, aby dne 3-ho t. m. sešlo se
čím více lidí, ke kterým chce promluvit. Bude se jednati o tom, kdo chce vstoupiti do
řad Rudé armády.
Mobilisační seznamy, poslané na okresní úřad, výše jmenovaný důstojník, od sekretáře Národního Výboru Jiřího Stenčuka, odebral a s odebranými seznamy přišel na
selský úřad v Kvasech.
Na jeho rozkaz 3-ho listopadu nebylo lze všechny lidi svolati. Přítomným lidem
řekl, aby v čím větším počtu vstupovali do řad Rudé armády. Z přítomných se nechala
zapsat jen velmi malá část. Proto výše uvedený důstojník dal rozkaz, aby na druhý
den t. j. 4-ho listopadu se sešli všichni ti lidé, kteří se dobrovolně hlásili.
4-ho listopadu, třebas ne v plném počtu, dobrovolci se sešli. Mezi přítomnými
mnozí si stěžovali na nemoc. Těch důstojník ihned propustil. A nakonec z počtu 71
zůstalo jen 26 lidí.
Tito lidé byli odvezeni do Rachova.
Později přišel do vsi jeden člověk z Jasiny, řekl, že sovětští důstojníci v Jasině prohlásili, že do Rudé armády mohou vstoupiti jen dobrovolci narození v roce 1925–26.
Ostatní obyvatelstvo bude mobilisováno od 20-ti do 40-ti roků československou vládou.
Slyšíc tyto zprávy, Hlava Národního Výboru poslala svého sekretáře do Rachova,
a nařídila mu aby jen ti lidé zůstali, kteří dobrovolně v Rudé armádě chtějí zůstati.
Z počtu 26 dobrovolců zůstalo 7 mužů a ostatní se vrátili domů,

VOÚ–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 1.

DOKUMENT 26

1944, 4. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 18/1944 zasílá generálu L. Svobodovi požadavky pro zahájení činnosti Velitelství osvobozeného území a současně
informuje o nehodě nákladního auta v Berehově.

Aby velitelství osvobozeného území mohlo plniti své úkoly bude nezbytná aspoň
zpočátku Vaše pomoc a materielní podpora. Z toho důvodu uvádím následující další
požadavky.
1./ Jest třeba určiti jednoho důstojníka jako styč. důst. u vel. IV. Ukrajinské fronty
pro výběr zajatců slovenské národnosti a jich další oddisponování k 1. čs. sboru.
2./ Prosím o dočasné přidělení npor. ELOVIČE k VOÚ, kterého předvídám jako
styč. důstojníka u vel. IV. Ukraj. fronty a to do příchodu jiného důstojníka, který bude
pro tuto funkci určen.
3./ Prosím o zaslání atestátů na všechna auta, která nám byla přidělena, abychom
na ně mohli požadovati pohonné látky.
4./ dále prosím o zaslání atestátů na stravování, potřebných na stravování osob
mobilisovaných pro Váš sbor.
Současně sděluji, že Vaše nákladní auto /DODGE ¾ t č. 0705/ byla zadrženo velitelstvím IV. Ukraj. fronty v BETEHOVĚ. Řidič tohoto auta vojín ROMANĚNKO
při rychlé jízdě narazil na jednu DODHE RA a při této srážce byly zraněny těžce
i lehce asi 3 osoby RA. Po srážce chtěl ujeti, při čemž zachytil na cestě jednoho ruského vojína, kterého zabil. Šofér byl zatčen. Auto nám bude vydáno. S tím autem jel
také por. GRENŽA.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.
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VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2102/taj.

DOKUMENT 28

1944, 5. listopadu, Chust – Záznam podplukovníka J. Pernikáře166 o jednání sovětského velitele města Chustu po příchodu československé vládní delegace do
města.167

1./ Po příchodu na místo, ač musel býti uvědoměn neučinil nic, aby bylo zabezpečeno ubytování čsl. delegace aspoň stravování v prvých dnech. Delegace se ubytovala v otevřeném opuštěném domě bez jakékoliv výbavy, všichni pohromadě a žila
z chleba a čaje po 3 dny.

166

167

Dokument je nepodepsaný, ale jeho autor vyplývá z obsahu záznamu. Jan Pernikář (1903–1976) byl
v hodnosti majora generálního štábu (původně letectva) ustanoven 10. srpna 1940 členem Československé vojenské mise v SSSR. Po 2. světové válce se stal profesorem na Vysoké škole válečné v Praze, po
únoru 1948 perzekvován. V roce 1993 jmenován in memoriam do hodnosti generálmajora.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2007/taj.
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2./ Dne 2. listopadu 44 si mne zavolal a položil mi otázku: „Co to bylo dnes u p. ministra Němce za shromáždění. Tam byli lidé kompromitovaní, s kterými řádný Čechoslovák nemluví, ale ignoruje /při tom jmenoval několik jmen mezi nimi p. min.
Němcem nově ustanoveného okres, správce BORU/. Já jsem velitel města a musím
o takových věcech vědět. Zítra učiním opatření.“
3./ Dne 4. listopadu 1944 nechal si k s obě zavolati vedoucího zdejší tiskárny a nařídil mu, že nesmí žádnou vyhlášku i od vlád. delegáta bez jeho povolení tisknouti.
U vlád. delegáta žádal, aby všechny vyhlášky dostával na vědomí.
Vůbec jeho chování i ostatních důstoj. přidělených jako styční k delegaci vůči
našim důstoj. i ostatním členům je povýšené a někdy až ponižující, při čemž není
dbáno ani základních pravidel slušnosti. Zjev, který jsem po celé 3 roky svého pobytu
v SSSR neviděl.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2007/taj.

slovenského letectva je žádoucí projednati, aby bylo použito pro operace na čs. území
ve spolupráci s 1. čs. sborem, nebo dalšími čs. jednotkami. Informuj MNO.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 8.

DOKUMENT 31

1944, 6. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s požadavkem na projednání radiospojení s Londýnem a Moskvou i dodání výstroje a výzbroje.

Projednej urychleně naše radiospojení s Londýnem a Moskvou. Toto spojení je
bezpodmínečně nutné. Sděl obratem informace Londýna a co jsi podnikl na naše telegramy. Je třeba uspíšiti dodání výstroje a výzbroje. Projednej i dopravu.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 9.

DOKUMENT 29

1944, 6. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s požadavkem ministra F. Němce na zahájení jednání s vrchním velením Rudé armády
o přemístění 1. československého armádního sboru v SSSR na osvobozené území
do rámce 4. ukrajinského frontu.

Podle československo-sovětské dohody ze dne 8. května 1944 čsl. jednotky bojující v rámci Rudé Armády mají býti použity na československém území. Vládní delegát projednával tuto věc s velitelem IV. ukrajinské fronty, který zdůraznil, že přemístění
našeho sboru přísluší do pravomoci vrchního velitelství Rudé armády. Zahaj jednání
s příslušnými sovětskými činiteli v této věci.
Pro MNO zašli tuto depeši: Vládní delegát požádal velitele IV. ukrajinské fronty
o přemístění 1. čs. sboru na osvobozené území do rámce IV. ukrajinské fronty. Gen
Píka projednává věc v Moskvě. Je bezpodmínečně nutné, aby sbor v otázkách osobních, doplňování a jiných kromě operativních byl podřízen veliteli osvobozeného
území. Hasal.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 3.

DOKUMENT 30

1944, 6. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s požadavkem projednání otázky organizace a použití československého letectva na východní frontě.

Projednej otázku organisace a použití letectva. Je dán souhlas k organisaci těchto
leteckých jednotek: dvou pluků stíhacích, jednoho pluku šturmovniků a jednoho
pluku bombardovacího. Počty létajícího personálu /:pilotů atd.:/ jsou zajištěny ze slovenských letců a personál je již ve výcviku. Pokud jde o použití tohoto nového česko-
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DOKUMENT 32

1944, 6. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí informuje o názoru úředníka Foreign Ofﬁce, jenž vyjádřil o sovětské politice v soukromém rozhovoru.

Mluvě o sovětské politice, vyjádřil se úředník Foreign Officu v soukromém rozhovoru s úředníkem MZV takto:
Co mají Rusové v úmyslu? Obávám se, že přes všechny sympatie, které k nim
máme, změníme svůj postoj. Chovají se tak, že se nám to příliš nelíbí. Zatím co trvá
válka a Rusové mají nejlepší a nejsilnější posici, chtějí této situace využít, poněvadž si
jsou vědomi, že po válce jejich posice bude, abych tak řekl, poněkud méně důležitá. Nemohli by to dělati civilisovanějším způsobem? S Persií zacházejí nyní po způsobu Mnichova. Co vězí za tím vším? Myslím, že nás Rusové chtějí přimět k obnově anglo-ruské
dohody z roku 1906, dle které Rusové by měli vliv v severní a Angličané v jižní části
Persie s vyloučením amerického vlivu. To je snad jediné vysvětlení beztaktního chování Rusů.
Vysvětlení, proč Rusové se nechtěli účastnit letecké konference /s výmluvou, že
tam budou zástupci Švýcarska a Portugalska/, je myslím, jednoduché. Rusové mají
zájem jenom o své bezprostřední sousedství, od Sofie, přes Bělehrad, Prahu, Berlín do
Stockholmu a proto jsou jejich přání také omezená. Na druhé straně si nepřejí, aby
ruský vzdušný prostor byl otevřený každému. Proto nemá Rusko ani přímý ani nepřímý zájem na mezinárodních závazcích.
Ruská politika je čistě defensivní a my si to musíme uvědomit. Současně musíme
jasně a přesně stanovit svou politiku vůči ruské obranné politice, kterou musíme ohraničit, jinak by jejich obranná politika neměla vůbec žádných hranic. A záleží pouze na
nás, abychom tyto hranice stanovili.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-8/22; Ministerstvo zahraničních věcí č. j. 9593/dův. 1944.
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DOKUMENT 33

1944, 7. listopadu, Moskva – Generál H. Píka oznamuje velvyslanci Z. Fierlingerovi
zahájení činnosti vládního delegáta v Chustu s návrhem na zahájení konkrétního
jednání se sovětskou vládou o pomoc pro civilní obyvatelstvo.

Ministr Němec sděluje telegramem ze dne 5. listopadu 1944, že vládní delegace zahájila činnost v CHUSTU.
Úřednická delegace z Moskvy přijela do Chustu dne 4. listopadu.
Demarkační čára mezi operační oblastí a administrativní civilní správy stanovena
takto:
VYLOK – ŠALANKY – DUBROVKA – BEREZNÍK – FILIPEC – všechna místa
ve správě Vládního delegace osvobozeného území.
Stav komunikací žalostný:
železnice zničeny, mosty zničeny /zbořeny/, lokomotivy a vagony vyvezeny do Maďarska.
Proto největším problémem je doprava, zajištění veřejného klidu a otázka zásobování potravinami.
Ku znovuzřízení železniční dopravy je pomoc SSSR nezbytná.
Otázka zásobování potravinami i lékařskou pomocí civilnímu obyvatelstvu je
údajně v katastrofálním stavu.
Dovoluji si navrhnouti, aby Velvyslanectví na podkladě této zprávy zahájilo konkrétní jednání se sov. vládou o pomoc.
Při tom dovoluji si podotknouti, že v době míru v zimě na Podkarpatskou Rus
bylo dopravováno na 3.000 vagonů kukuřice, neboť při špatném zásobování docházelo
k velké nespokojenosti a i nepokojům. Obyvatelstvo je zvyklé na kukuřici a bylo by
účelné projednati získání kukuřice v Rumunsku, odkud doprava na železnicích opravených R. A. by byla snad snadnější.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 231/1/30, č. j. 3868/dův. 1944. Dále tamtéž, sign.
211/1/30, č. j. 3868/1944.

DOKUMENT 34

1944, 8. listopadu, Moskva – Generál H. Píka oznamuje sovětskému zmocněnci generálu Beljanovovi, že Velitelství osvobozeného území zahájilo činnost v Chustu,
a současně žádá o přemístění 1. čs. náhradního pluku v SSSR na Podkarpatskou Rus
za účelem urychlení vojenského výcviku.

Dovoluji si Vám hlásiti, že vojenské velitelství osvobozeného území ČSR zahájilo
svou činnost v Chustu. Z několika důstojníků utvořen úzký štáb, který připravuje provedení mobilisace.
Za účelem urychlení výcviku vojenského výcviku mobilisovaných, prosím,
aby čs. náhradní pluk byl co nejdříve přemístěn do východní části Čs. republiky.
Jako posádky náhradního pluku přicházejí v úvahu Chust, Mukačevo a Užhorod. Konečné určení posádky možno stanoviti po dohodě s velitelem front podle operativní
situace.
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Je žádoucí, aby u náhradního pluku, který má svůj aparát evidenční a instruktorský kádr, byly co nejdříve připraveny pochodové prapory k doplnění početních stavů
čs. armádního sboru.
Zároveň navrhuji, aby náhradní pluk byl podřízen veliteli osvobozeného území.
Prosím o Vaše rozhodnutí a vydání odpovídajících instrukcí a příkazů příslušným
velitelstvím R. A.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 231/1/30, č. j. 3871/1944.

DOKUMENT 35

1944, 8. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává depeší generálu Ingrovi telegram od generála L. Svobody s žádostí o rozšíření brigád na divize a vlastním vyjádřením k uvedenému návrhu.

Gen. INGR:
Gen. Svoboda zaslal mi tento telegram:
„Jelikož zde máme kontingenty vycvičených vojáků, mobilisovaných na osvobozeném území ČSR, prosím o povolení rozšířit brigády na divise, podle organisačních
tabulek gvardějské střelecké divise Rudé armády č. 04/500. gen. Nižborský s tímto
souhlasí a žádá o to MNO.“168
Toto řešení nedoporučuji. Velitelské kádry nestačí na rozšíření brigád na divise.
Navrhuji doplnit útvary sboru na plné početní stavy. Ostatní ponechat u náhrad.
pluku, kde se mohou postavit další 2 pěší prapory pro 3. brigádu a připravit pochodové prapory na další nahrazování ztrát u sboru. Taktéž postavit 1 hrubý děl. pluk.
To si vyžádá asi 13.000 mužů. Další stavění nových tvarů přenechat gen. Hasalovi podle místních možností.
Především pomalý postup jak po stránce mobilisační, tak i po stránce výcvikové, výzbrojní. Spěch v přestavění brigád v divise uškodí jak hodnotě jednotek, tak bojové pohotovosti. Žádal jsem okamžité přemístění náhrad. pluku do Chustu neb Mukačeva.169
VÚA–VHA, sb. 22-12/13, Zpráva ze dne 8. listopadu 1944, ZOE 110819-44. Dále
tamtéž, sb. „37“, sign. 37-104/15.

168

169

Generál A. Hasal 6. listopadu 1944 zaslal generálu H. Píkovi telegram: „Pro MNO. Velitel sboru navrhuje
přeorganisování brigád na divise podle válečných tabulek sovětské gardové divise. Podle předběžných zjištění, počty osob na osvobozeném území jsou dostatečné. Žádám, aby MNO o tomto návrhu, který doporučuji, rozhodlo. Reorganisace by byla prováděna postupně a jednalo by se hlavně o doplnění a rozšíření
pěchoty, jelikož ostatní jednotky nyní organisačně skoro odpovídají rámci divise. Hasal.“ VÚA–VHA,
f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 4.
Odpověď viz DOKUMENT 57.
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DOKUMENT 36

DOKUMENT 38

1944, 9. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 106/dův. 1944 oznamuje generálu L. Svobodovi odjezd 200 záložníků ke sboru a současně žádá o dvě cisterny
benzinu pro další transporty.

1944, 9. listopadu, Chust – Záznam výpovědi československého okresního vojenského velitele v Ťačevu o činnosti příslušníků skupiny nadporučíka B. Reicina.

Odesílám dnes 7 nákladními auty asi 200 záložníků. Poněvadž velitelství osvobozeného území nedisponuje žádnými zásobami benzinu žádám, aby s kolonou, kterou
odešlete k dalšímu transportování záložníků byly současně odeslány 2 /dvě/ cisterny
po 2 ½ t s benzinem.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

DOKUMENT 37

1944, 9. listopadu, Chust – Generál A. Hasal žádá svým č. j. 108/dův. 1944 velitelství
1. československého armádního sboru v SSSR o zaslání telegramu do Moskvy o nepovolení radiospojení, náboru do Rudé armády a požadavku na dodání požadované výstroje a výzbroje.

Žádám Vás, abyste zaslal gen. Píkovi telegram do Moskvy, že nemám dosud povoleno používat radiospojení pro korespondenci s Londýnem, Moskvou a Vámi. Žádejte, aby jak čs. velvyslanec Fierlinger tak náč. voj. mise gen. Píka tuto otázku projednal
s příslušnými sov. činiteli.
Na celém osvobozeném území Karpatské Ukrajiny byl nařízen nábor dobrovolníků do RA, což způsobuje chaos a ruší činnost čs. civilních i vojenských orgánů. Dobrovolníků je značný počet, neboť provádí se rozsáhlá agitace pro vstup do RA. Jest
třeba tuto věc vyjasniti a čs. velvyslanectví i voj. mise musí učiniti příslušné energické
kroky, aby dodrženo bylo znění dohody ze dne 8. května 1944 mezi vládou ČSR a vládou SSSR. Jinak není možno zaručiti hladký průběh mobilisace.
Požádejte gen. Píku, aby uspíšil dodání požadované výstroje a výzbroje podle
memoranda, které jim bylo předloženo splnomocněnci pro organisování čs. jednotek.170
Oznamte nám, jak reagujete na náš požadavek výstroje podle našeho čj. 16,17,18/
1944, který doručil gen. Kratochvíl. Nezapomeňte na atestáty pro auta a na auta pro
odvoz záložníků.171
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

V ŤAČEVO pracuje ze skupiny npor. REICINA agitačně a ve voj. stejnokrojích:
šrtm. Josef VAST a
rotný MOCKAŇUK.
Jsou také jako přísedící v místním NV, příležitostně vystupují a mají improvisované řeči propagačně komun. orientované.
Je vysloven požadavek je odtud odkomandovat v zájmu věci.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2104/taj.

DOKUMENT 39

1944, 9. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 21/taj. 1944 zasílá pro osobní
informaci generála L. Svobody zprávu o náboru do Rudé armády na území Karpatské Ukrajiny.

Pro Vaši osobní informaci uvádím, že na osvobozeném území ČSR, Karpatské
Ukrajiny, provádí se nábor do Rudé armády. Stávají se i případy, že jsou zadrženy sovětskými důstojníky osoby které přicházejí k presentaci do čs. armády. Není dosud
znám výsledek jednání mezi velitelem 4. ukrajinské fronty a vládou Sovětského svazu
v Moskvě ohledně náborů do RA na osvobozeném území, které neodpovídají znění
dohody ze dne 8. května 1944 mezi vládou ČSR a vládou SSSR.
Dne 7. t.m. byl odeslán první transport záložníků a dobrovolníků, dne odesílám
další transport. Abych mohl provésti mobilisaci v okresech v území převzatém do čs.
správy, žádám o urychlené dodání stejnokrojů, dopravních prostředků a materiálu,
jak jsem již žádal našim čj. 16,17 a 18.
Dopravu je třeba náležitě organisovati. Štáb. 4. ukraj. fronty slíbil, že může výpomoci s prázdnými zásobovacími kolonami, odjíždějícími z Mukačeva k zásobovacím
nádražím /prostor Sambor/. Odtud sbor mohl by zařídit další dopravu záložníků ve
své působnosti.
Zásobovací situace v okresu Volové a Rachovo je prekérní. Žádám, aby ze zásob
mouky, určené pro civilní obyvatelstvo uvolnil sbor pro Volové asi 150 t, pro Rachovo
asi 100 t. Odešlete požadované množství vlastními prostředky, třeba postupně. Auta
odvezou zpět záložníky. Oznamte, kdy mouku odešlete.
Ve Svalavě je ppor. Vasil Rusín, 1. čs. brigády s oddílem partyzánů v počtu asi 200
osob. Odvolejte jej i s oddílem ke sboru.172
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

172
170

171

Generál L. Svoboda k tomu rukopisně poznamenal: „Předáno do Moskvy Fierlingrovi po Dr. Drtinovi
a Uhlířovi v dopisu p. min. Němce.“
Poslední odstavec dokumentu je rukopisně dopsán generálem A. Hasalem a označen generálem L. Svobodou jako bod: „2/ Zasláno 1700 kompletů, atesty zaslány.“
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V telegramu z téhož dne generál A. Hasal v prvním odstavci uvedl: „První transport záložníků odeslán.
Odesíláme další. Mobilisaci můžeme prováděti jen na území odevzdaném na čs. správy. Podle rozhodnutí
štábu fronty v operačním pásmu nelze prováděti ani nábor dobrovolníků. Vaši důstojníci z tohoto pásma
odvoláni.“ Následující odstavce jsou pak téměř totožné. Srov. VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram
č. 13 z 9. listopadu 1944.
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DOKUMENT 40

DOKUMENT 42

1944, 9. listopadu, Chust – Záznam podplukovníka J. Pernikáře o okrádání obyvatel
obce Vyškovo nad Tisou ozbrojenými civilisty i sovětskými vojáky.

1944, 10. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s dotazem na transport důstojníků pro Velitelství osvobozeného území s žádostí o jeho
urychlení.

Dne 9. listopadu 1944 v Městě ŤAČEVO přišli ke mně 2 zástupci obce VYŠKOVO
nad Tisou a prosili o poskytnutí pomoci a ochrany z těchto důvodů:
Každou noc přicházejí do této obce ozbrojení civilisté /neví jestli jsou partisáni/, někdy i sov. vojáci – opíjejí se tam, ohrožují a okrádají otevřeně civil. obyvatelstvo. Místní milice je proti nim bezmocná. Dnes v noci tam byl zabit jeden
občan.

Sděl, kde je transport důstojníků pro VOÚ. Jsou-li již na území SSSR, urychli jejich odeslání do Hustu. Je jich nezbytně třeba.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 11.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2018.

DOKUMENT 43

DOKUMENT 41

1944, 10. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s urgencí na vyřízení předchozích telegramů s požadavkem na přímé spojení s Londýnem.

1944, 10. listopadu, Moskva – Gen. Píka předává do Londýna depeší zprávu generála A. Hasala o dobrovolném náboru do Rudé armády na Podkarpatské Ukrajině.

Gen. Hasal hlásí, že na čs. osvobozeném území provádí se nábor do R.A.173
Text vyhlášky:
1/ „Od ruského a ukrajinského obyvatelstva osvobozeného území Podkarpatské
Ukrajiny docházejí dotazy o tom jak vstoupit dobrovolně do R.A. Tímto objasňujeme,
že občané P. U. Rusové a Ukrajinci mohou vstoupit dobrovolně v řady R. A., aby bojovali se zbraní v rukách proti německým a maďarským uchvatitelům.
2/ Ve všech otázkách spojených s dobrovolným vstupem do řad R. A. obracejte se
k vojenskému veliteli.
3/ Do R. A. se přijímají dobrovolci do 40 let.“
Gen. Hasal174 prosí o směrnice.
K tomu hlásím, že velvyslanec byl uvědoměn. Sám budu žádat vyjasnění u Vrchn.
velit. R. A. zatím rychle posílám zprávu jen na vědomost.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše poř. č. 6703/1. Dále tamtéž, sb. „37“,
sign. 37-24/5, ZOE 111123-44 a tamtéž, sb. „22“, sign. 22-12/15.

173
174

Tamtéž, Telegram č. 10 z 8. listopadu 1944, kde je text vyhlášky v ruštině.
Generál Hasal 9. listopadu 1944 ve zprávě pro Moskvu podanou cestou velitelství 1. československého sboru v SSSR mimo jiné konstatoval: „Na celém území Karpatské Ukrajiny byl nařízen nábor
dobrovolníků do RA, což způsobuje chaos a ruší činnost čs. a civilních i vojenských orgánů. Dobrovolníků
je značný počet, neboť provádí se rozsáhlá agitace pro vstup do RA.“ VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1,
č. j. 108/dův. 10. 1944.
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Sděl obratem, jak byly projednány naše telegramy a zda byly zaslány Londýnu.
Dotaž se i Velvyslanectví. Potřebuje přímé spojení a odpovědi na naše požadavky
a další instrukce z Londýna. Nemáme zde telegrafní stanici! Odpovídejte a potvrzujte
naše telegramy.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 12.

DOKUMENT 44

1944, 10. listopadu, Chust – Zápis o jednání zástupců vládní delegace s generálem L. Svobodou o materiální pomoci 1. československého armádního sboru v SSSR
pro Velitelství osvobozeného území.

ZÁPIS
o poradě dne 10. listopadu 1944 v 20.00 hod.
Předmět porady: Materielní výpomoc 1. čs. sboru v SSSR velitelství osvobozeného
území.
Přítomní: čs. vládní delegát ministr Němec, vel. OÚ div. gen. Hasal-Nižborský, velitel 1. čs. sboru gen. Svoboda, náč. štábu VOÚ pplk. gšt. V. Koutník, přednosta intendance mjr. int. Zapletal.
V předchozí poradě byl vel. 1. čs. sboru brig. gen. Svoboda Ludvík informován
o všeobecné situaci na území převzatém do správy čs. vlád. delegáta. Poté bylo přikročeno k projednávání materielních požadavků, předložených VOÚ čj. 16, 17, 18 ze
dne 1. listopadu a čj. 21 ze dne 9. listopadu t.r.
1/ Výstroj: Velitel 1. čs. sboru slíbil zaslat požadovanou výstroj a to asi 1.000 kompletů, něco stanových dílů a anglickou strůj, která je u sboru k disposici. Nebude
možno přidělit přikrývek, poněvadž jich je nedostatek. Snad bude možno přidělit
jenom několik přikrývek pro obvaziště.
2/ Dopravní prostředky: Bude možno postupně přidělit 25 nákl. aut, 10 Willys,
nemůže být přiděleno osobní auto Dodge. Ohledně benzinu bylo přislíbeno dodat
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podle možnosti požadované množství. Podle sdělení mjr. int. Zapletala byly podrobnosti projednány přímo s kpt. Hellerem,175 který potřebné projedná a zařídí v týlu velitelství fronty.
3/ Zbraně: Vzhledem k nedostatku zbraní bude možno dát k disposici některé
zbraně trofejní /pušky, automaty, kulomety/.
4/ Radiospojení: Bude zaslán spojovací plán, aby mohlo být zahájeno radiospojení mezi VOÚ a velit. sboru.
5/ Styčný důstojník: Bude přidělen npor. Elovič176 jako zatímní styčný důstojník
VOÚ a velit. IV. ukraj. fronty.
6/ Projednána doprava záložníků. Navržený způsob, aby z Mukačeva byli čs. záložníci transportováni prázdnými kolonami, jedoucími z Mukačeva se zásobovacího
nádraží do Samboru nezdá se být dobře proveditelný.
Bylo sjednáno toto:
a/ VOÚ bude odesílat záložníky autokolonami /asi 40–60 aut/ do prostoru Sambor,
b/ velitelství sboru zřídí v Samboru přejímací a zásobovací středisko, které zařídí
transportování záložníků k 1. čs. sboru,
c/ velitelství sboru určí důstojníky jako velitele transportu,
d/ přejímací zásobovací stanice může být zřízena počínaje středou dne 15. listopadu t. r.
7/ Dodávka mouky: Čj. 21 požadované zásoby mouky pro zlepšení zásobovací situace okresu Volové a Rachovo budou zaslány asi v tomto pořadí:
a/ Rachovo – 50 tun, b/ Volové – 50 tun,
c/ Svaljava – 50 tun, c/ Velké Berezné – 50 tun.
Mouka bude odtransportována kolonami odjíždějícími pro záložníky.
8/ Přidělení osob: Důstojník evidenční pro DVS – nemůže být přidělen, poněvadž
sbor nemá žádného k disposici. V Užhorodě jest jeden evid. důst. v.v., který bude vyrozuměn, aby nastoupil službu u VOÚ. Důstojníci, požadovaní pro pres. komise nemohou být přiděleni pro nedostatek důstojníků. Velitel sboru slíbil však přidělit důst.
z pov. i v zál., kteří vyžadují rekonvalescence, jichž by bylo možno využít u VDS jako
instruktorů. Není možno přidělit důst. zdrav. sl. Navrženo, aby docent Dr. Skládal byl
povolán do činné voj. služby a zařazen jako přednosta zdrav. sl. VOÚ. Ppor. Hermannová nemůže být přidělena, vzhledem k jejímu přidělení k čs. polnímu soudu.
Bude přidělen jeden důstojník /žena/ pro zřízení oddílu ženských pom. služeb. Bude
přidělen jeden rotmistr, zapracovaný v zásobovací službě.
9/ Různé: Velitel sboru přislíbil přidělit 6 motocyklů s přívěsem, 2 motocykly Solo,
6 polních kuchyní – dále nějaké menší kuchyně a jiný materiál podle možnosti. Velitel sboru ujistil velitele OÚ, že učiní vše v mezích možností, aby byla zajištěna mobilisace čs. záložníků a chod služby u VOÚ.

Jednání bylo skončeno v 23.00 hod.
Velitel osvobozeného území:
div. gen. Hasal-Nižborský177
Za správnost:
pplk. gšt. V. Koutník
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 120/dův. 1944.

DOKUMENT 45

1944, 11. listopadu, Londýn – Depeše generála F. Moravce generálu H. Píkovi pro
ministra F. Němce se sdělením o nemožnosti dešifrovat jeho depeše pomocí šifrovacího klíče Azim.

Sdělte Němcovi, že jeho depeše šifr. klíčem Azim /Azim/ nemůže dešifrovat, protože v Londýně není druhý exemplář. Ať šifruje klíčem gen. Hasala neb Dr. Drtiny,
kteří dostali klíč od nás.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104 18. Dále tamtéž, ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30,
Depeše poř. č. 6710/1 a č. j. 3925 taj. 1944.178

DOKUMENT 46

1944, 11. listopadu, Londýn – Generál B. Miroslav179 předává 2. oddělení Hlavního
velitelství depeši pro generála H. Píku o odjezdu 18 vojenských osob do Sovětského
svazu určených pro Velitelství osvobozeného území.

Sděluji, že dne 5. listopadu odejelo do SSSR 18 voj. osob určených pro VOÚ.
Poř. čís. 11 našeho čj. 1673/I-44, poř. čís. 56 našeho čj. 1715/44 a poř. čís. 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 našeho čj. 1799/44.
Uvědomte gen. Hasala.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18, Hlavní velitelství č. j. 873/taj. 1. odděl. 1944.
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Otto Heller tehdy zastával funkci náčelníka intendančního parku 1. československého sboru v SSSR.
Albert (Jakub) Elovič (1917–?). Více: BROŽ, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. 2. doplněné a rozšířené
vydání. MNO, Praha 2006, s. 77.
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179

Následuje podpis perem – „gen. Hasal“.
Uvedeným č. j. byl text odeslán ministru F. Němcovi s tím, že šifrovací klíče obdrželi od generála F. Moravce.
Bedřich Neumann, krycí jméno Bohuš Miroslav (1891, Třebechovice – 1964, Londýn). Více: Vojenské
osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 205–206.
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DOKUMENT 48

zení domáhali se připojení Zakarpatské Ukrajiny k sovět. svazu. Podle důvěrných informací byl instrumentem sov. velitele p. IGNATKO, bývalý notář. text telegramu zpracoval podle instrukcí důvěryhodných lidí sám místní velitel sovětský.
Bylo sebráno více desítek podpisů, ale nynější stav této akce podrobně neznám,
protože se bojím oficielně učiniti dotaz, aby snad sov. velitel nepověřil nějaké podlízavce mne špehovat i ostatní.
Další podobnou akcí bylo likvidování státních praporů, československých. Ze stejného pramene jako výše byly také dány instrukce, aby dne 7. listopadu všechny československé prapory byly sundány. Byli také rozesíláni důvěryhodní lidé, kteří tyto
prapory sbírali u jejich majitelů. Proč se to dělo a co se stalo se sebranými prapory
nevím. Ruka býv. notáře IGNATKA je i zde.
Sov. důst. přijeli do Rachova, aby provedli dobrovolný nábor do Rudé armády. Ale
z dobrovolců se stali „nedobrovolci“. V některých vesnicích podle zpráv jednotlivých
osob byl nábor přinuceny a v některých místech se dokonce prováděl podle soupisů
připravených pro československou armádu /mobilis. čsl.arm./.
Mimo to velitelé sov. arm. se vměšují čistě do našich vnitř. věci, přijímají soukromé
osoby všelijakých cílů jednostranných, a přímo v některých případech nařizují NV
jak a co je nutno zaříditi.
To jen krátce o tom, o čem by bylo možno napsati celé knihy. Z toho všeho však
vyplývá nespojenost občanstva a nikdo si není jist zítřejším dnem. Národ nezná, jak
se má chovati k těmto všem provokacím, a proto prosím v zájmu uspokojení národa
učiniti příslušné kroky, aby sov. velitelé spolupracovali s NV a místními úřady Československé republiky.
Bližší a přesnější dané budu míti v evidenci.

1944, 11. listopadu, Rachovo – Zpráva předsedy Okresního národního výboru Rachovo183 pro ministra F. Němce o chování sovětských vojáků v jeho obvodu.

VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 2023/taj.; opis.

DOKUMENT 47

1944, 11. listopadu,180 Volové – Hlášení okresního velitele ve Volovém pro náčelníka
štábu Velitelství osvobozeného území podplukovníka V. Koutníka o situaci i náboru
dobrovolníků do Rudé armády.

Hlásím že vodesílám vám spisky důstojníku a rotmistru, který sloužili v ČSR
a potom kteří byli v finančních a bezpečnostních oddílech. Dále mužstvo je prezentovano všechno ktere bylo doma, ze všech obcí Volouského181 okresu. Dále hlásím že
hodně lidi nachází se na prácí na železnicích a tunelu.
Tady zustaly sov. velitele okresu ktere se zajimaji verbovaním dobrovolníku do
Rudej armády.
stála se věc, že sov. velitel, v obci Kelečíně vydal rozkaz aby lidi od 18 do 40 roku
narukovaly do Rudej armády.
Lidi přišly se stěžovat ke mne
Ja jel k němu a případ s ním vyřídil.
Dále hlasim že nememe možnost tady se stravovat.
Prosím o další instrukce.
ppor. […]182
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2026. Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 34-104/18,
Hlavní velitelství č. j. 785/taj. – 1. odděl. 1944.

V osvobozeném Rachovském rajonu od okupačních jednotek, sovět. důstojníci
svatě prohlašovali na veřejných schůzích, že zde je Československá Republika a že se
nebudou vměšovat do našich vnitřních práv.
Místní elementy Brodievců, Fencykovců i Maďaronů zamítnutí zdravým svědomím ukrajinského občanstva začaly podzemní práci proti nám a především proti Československé Republice. Začali podlézati k místním sov. důstojníkům s poznámkami,
jako by ti, kteří nyní vládnou byli všichni fašisti, nacionalisti a celou řadu jiných klevet, jako že pracují proti sovět. svazu a proti přání národa.
Na to začali provokace někteří důstoj. Rudé armády, dávali důvěrné instrukce, aby
ve formě telegramů, opatřených podpisy místního obyvatelstva jako díky za osvobo-
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Hlášení je sice datováno „11. X.“, avšak zřejmě se jedná o chybu pisatele, neboť Velitelství osvobozeného území zahájilo činnost na území Podkarpatské Rusi až 28. října 1944. Viz DOKUMENT 25. Koneckonců je zkomoleno i příjmení podplukovníka Koutníka – „Koutanek“ – proto byl text hlášení
ponechán v původním rukopisném znění bez úprav.
Správně: Voloveckého.
Nečitelný podpis.
Podpis předsedy byl nečitelný, a proto nebylo uvedeno jeho příjmení.
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DOKUMENT 49

1944, 11. listopadu, Chust – Záznam různých zpráv 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území o dění na Podkarpatské Rusi.

1./ V HUSTU pracují 2 sov. zprav. důst., kteří také chodí do NV v HUSTU. Jeden
z nich se jmenuje WEIS a druhý pplk. SMIRNOV. Tento Smirnov může býti totožný
s pplk. Smirnovem, který ještě v době pobytu STOJE184 v Teheráně dělal zprav. důst.
u sov. velvyslanectví v TEHERÁNĚ. Umí plynně česky. Je znám jako bezohledný při
vyšetřování.
2./ p. Sýkora /N.V./ zavolal si p. Dr. BORA a řekl mu zda by mu nemohl říkati co
se zde v budově povídá. BORA odmítl.
3./ V SEVLJUŠI bylo opravováno auto, které mělo býti rekvírováno pro nezbytné
jízdy členů delegace po osvobozeném území. Když bylo hotovo, mělo býti odpraveno

184

František Hieke – Petar Stoj (1893–1984) byl od ledna 1942 do počátku roku 1944 československým vojenským atašé v Íránu. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 94–95.
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sem do HUSTU. Majitel auta však prohlásil, že auto dostalo příkaz jízdy do MUKAČEVA na schůzi komunistické strany. Na dotaz, kdo to nařídil, že nyní jsou jiné
důležité jízdy a že auto musí míti povolení jízdy od delegace, bylo odpověděno,
že tento průkaz úřední k jízdě do Mukačevo již obdrželo od šéfa presidia Dr. POLÁKA.
4./ Dnes 11./11. večer přijelo od sboru s moukou 6 aut. jejich velitel poručík se zastavil v Mukačevě. Ke koloně přišel sov. důst. a řekl mu, že během 10 minut musí tato
auta vyjeti z Mukačeva, protože prý se na Mukačevo ještě střílí /ačkoliv už podle zpráv
tomu tak není dávno/. Současně dostal velitel kolony rozkaz, že na cestě z Mukačeva
do Hustu se zakazuje se zastavovati a mluviti s civil. obyvatelstvem.
5./ Ppor. GOST Michal, který přijel z dovolené /jednodenní/ ze své obce IZVORHUTA /sev. Svaljava/ hlásí:
Mukačevo jest plno praporů, ale neviděl ani jednoho čsl. praporu. Setkal se tam
s Turjanicou na náměstí. Turjanica byl v civilu a znal ho už dříve. Ale tentokráte se ho
ppor. Gost něco ptal, Turjanica však neodpověděl a odešel /výraz: utekl/.
V Izvorhutě je skoro všechno práce schopné obyvatelstvo již Maďary odvezeno na
práce. Zůstali jen staří lidé a děti. Zásob je málo a hrozí tam hlad. Hodně domů je
spáleno.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2025/taj.

Dne, kdy obec Trebušany odesílala brance k čs. pres. komisi do Rachovo, dostavil
se ke skupině ruský mjr., který vyzýval ke vstupu do RA. Na tuto výzvu, žádný z 90-ti
branců nereagoval zásluhou čs. des. Toromiho, který byl v tuto dobu Trebušanech.
Z okresu Rachovo bylo odvedeno do RA asi 600 osob.
Čs. mobilisace probíhá zvolna pro velké vzdálenosti obcí až 56 km. Zatím dostavili se k presentaci branci z Rachovo, Trebušan, Kvasů a Byliny.
Z obcí, které nejsou politicky rozloženy, přicházejí branci ve vzorném pořádku
jako na př. z Trebušan.
Dne 12/11 bylo presentováno z 210 osob
20 poddůstojníků
113 vojínů
14 dobrovolníků.
Rozdělení mužstva pro 1. čs. sbor, VOÚ, výcvikové středisko, pro strážní, finanční,
četnický oddíl provedu po soustředění všeho mužstva z okresu v kasárnách.
Ubytování zajištěno v místních kasárnách. Zatím nouzově. Spí se na pryčnách,
sláma není.
Stravování zajištěno z místních zdrojů i pro příští týden.
V pěchotních kasárnách možno ubytovat 3000 osob, v dělostřeleckých kasárnách
asi 2000 osob.
Podle hlášení členů N. V. mnoho obyvatelstva, podléhající mobilisaci není dosud
doma a vrací se jednotlivě.

DOKUMENT 50

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2029/taj.

1944, 12. listopadu, Rachovo – Hlášení štábního kapitána O. Záhory185 pro Velitelství
osvobozeného území o náboru „dobrovolníků“ pro Rudou armádu i mobilizaci do
československé armády.

DOKUMENT 51

V okrese Rachov provádí RA nábor „dobrovolníků“. Náboru předchází schůze občanů, kde provádí agitaci pro vstup do RA, důstojníci. Při agitaci používají i toho, že
čs. armáda ani nemá brance do čeho obléct a obout, a že by chodili bosky. V případě,
že nebudou vstupovat do RA, tato ustoupí za svoji hranici a přenechá osvobozené
území Maďarům a Němcům. Pak následuje povinný soupis všech mužů od 18–40 let
a tito jsou odváděni do RA.
Z Jasiny bylo odvedeno na základě povinného soupisu 250 mužů. Při průchodu
transportu Rachovem, podle zpráv od místních občanů prosilo mnoho z odvedených
o pomoc a radu, jak se dostat do čs. armády. Bylo jim řečeno, aby v Chustu se přihlásili do čs. armády. Nepodařilo se nám vejít v osobní styk s touto skupinou, ale prosím
zajistěte, aby někdo z našich orgánů sešel s touto skupinou. Z Jasiny ve styk dříve než
budou procházet Chustem, pravděpodobně 13./XI. večer nebo 14./XI. ráno.

185

Otmar Záhora (1909–1949). V hodnosti nadporučíka pěchoty vstoupil do československé zahraniční
armády, zúčastnil se bojů ve Francii, po její kapitulaci evakuován do Velké Británie a v létě 1943 přidělen k Československé vojenské jednotce v SSSR. Zraněn ve funkci zatímního velitele 1. čs. samostatné
brigády v SSSR, do níž byl ustanoven 11. září 1944. Poté přidělen VOÚ, aby se podílel na odvodech mobilizovaných, a od 22. prosince 1944 byl velitelem školy na důstojníky pěchoty v záloze.
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1944, 13. listopadu, Moskva – Generál H. Píka žádá zmocněnce sovětského vrchního velení Rudé armády generála Beljanova o přímé radiotelegraﬁcké spojení
Velitelství osvobozeného území s československou vojenskou misí v Moskvě i materiální pomoc pro mobilizované brance.

Ve spojitosti se zahájením činnosti velitelství osvobozených území ČSR, které má
za úkol v prvé řadě mobilisovat všechny prostředky lidské i materiální pro další širší
účast ČSR proti německým okupantům, je nevyhnutelně nutno zajistit stálé a přímé
spojení gen. Hasala s čs. voj. missí v Moskvě.
Podle zjištěných potřeb a podle vzrůstu mobilisovaných vojáků bude třeba rychle
projednati zajištění pomoci Sov. svazu a Vrchn. vel. RA pro nově tvořené vojenské
útvary /výstroj, výzbroj, dopravní prostředky, pohonné hmoty, zásobování potravinami atd./
V důsledku této naléhavé potřeby prosím, aby vrchní velitelství RA dalo svůj laskavý souhlas k organisování přímého radiového spojení velitelství O.Ú. v Chustu s čs.
voj. missí v Moskvě.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3889/44, český koncept.
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DOKUMENT 52

1944, 13. listopadu, Ťačevo – Okresní vojenský velitel Ťačeva svým č. j. 200/XI/1944
podává Velitelství osvobozeného území všeobecné situační hlášení.

Na základě dosavadního zjištění hlásím:
a./ Všeobecná situace: Na základě učiněného vysvětlení pronikavá pomalu přesvědčení, že Podkarp. Rus zůstane část ČSR a další odchody dobrovolců do RA mě prozatím hlášeny nebyly.
V celku jest morálka u lidu rus. národ. dobrá, jest ale zapotřebí, aby lid nabyl skutečně přesvědčení, že dřívější poměry se již nevrátí a že nynější systém na skutečný
účel uplatňovati zájem lidu. K tomu patří především, aby NV pracovali v otázkách zaopatření hosp. potřeb lidu /chudých a obzvlášť děl. vrstev/ intensivnější a rychleji. /viz
čl. vyživovací síť/.
Spolupráce s RA jest dobrá, což často vede k využití neinformovanosti lidu a NV
ze stran nezodpovědných živlů RA. Jest zapotřebí dáti NV přesné direktivy, kdy a na
jakém podkladě členy RA mají právo vymáhati dávky potravin, dobytka, requrovati
sklady obyvatelstva pro RA. Na př. v Ruske Pole zanechali bratři Novákové, kteří utekli
do Maďarska sklad 5–6 vag. zrna, asi 10 vag. brambor a větší počet dobytka. NV zajistil tyto sklady, dobytek rozdělil, kdežto ze strany RA bylo tamější milice předána
stvrzenka, že sklad má zajistiti jako sklad RA. Dal jsem NV rozkaz s těmito sklady, jelikož se jedná o sklady tamějšího obyvatelstva a ne trof. voj. sklad, zacházeti jako se
sklady zajištěnými NV a jemu podléhají.
Soupis podle nařízení vl. vládního delegáta ještě není ukončen a byla mnou určena lhůta do 20. t.m.
Přesný přehled provedeného náboru do RA předložím za několik dnů.
b./ Zajištění příprav pro mobilisaci:
1./ Presentační komise má vyhrazenou místnost v býv. hotelu Korona.
2./ Ubytování více než-li asi 500/1000 v Tačevo najednou – nemá-li býti provedeno ubyt. v soukromých místech v menších skupinách, narazí na těžkosti a bude záhodno organisovati věc tak, aby odvedené mužstvo bylo co nejrychleji po skupinách
odtransp.
3./ Stravování zařídím a zajistím pomocí okr. NV a místního NV.
4./ Pomocný personál a kanc. potřeby budou zajištěny. Kanceláře budou k disposici v místnostech okr. voj. velitelství.
5./ Jelikož část obyvatelstva potřebuje ještě nutné provedení práce pro zaopatření
pro zimu, při čemž se jedná o většinou chudý lid, navrhuji určení pozdějšího termínu.
Vydám dnes výzvu v okresu pro urychlení ukončení všech polních a jiných prací soukromé potřeby s určením 8 denní lhůty. To na základě zkušenosti při odvodech. Mezitím vyřídím zásobovací a transport. požadavky.
c./ Povšechná situace okresu: Provedu přesnou registrace obyvatelstva po obcích.
Dal jsem do tisku kartotéční listy s po drob. osob. údaji, jež dám vyplniti místními NV.
Současně s tímto soupisem hodlám provésti postupné prověřování lidu ze strany spolehlivosti /tajný archiv/.
Pokud jde o nucených pracích pro RA a jiné veřejné práce podám ještě podrobné
zprávy. na dny 14., 15. a 16. t.m. svolal jsem ze všech obcí okresu předsed. NV a vel.
milice, jako želez. dr. funkcionáři k provedení přesných informací. Výsledek sdělím ve
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formě pamětních spisů. Včera jsem byl v Bustino k zabránění odchodu dobrovolníků
do RA. Zítra provedu odvod pro tuto obci. Odešlo celkem 10 dobrovolníků.
d./ Výstroj, výzbroj, dopravní prostředky:
a./ není k disposici – […]186
provést soupis event. u civ. obyv. se nacházejících uniforem nepř. armád.
b./ Soupis a odevzdání všech střelných zbraní a munice pro okres stanovil jsem
dnem 20. t.m. Nošení zbraně, mimo bezp. orgánů, vázal jsem na povolení voj. velitele. Předložím tedy po 20. t.m. přesný seznam. Sklad těchto zbraní a munice zřídím
u VVO.
c./ Provedu soupis, V Tačově mám k disposici 1 motocykl – majetek ONV, mi dán
k disposici.
Jest tu malé auto, 4 osobní, chybí ale balony. Možnoje dostati v […]187
1 hasičské auto v provozním stavu. /Adler/
Ohledně dalšího okresu nevím.
d./ Pohonné hmoty v Tačově a okolí nejsou – prozatímní zjištění. Ohledně okresu
ještě nevím. Soupis statistiky všech skladů všeho druhu je v proudu a předložím co nejdříve.
e./ Vyživovací situace: Jak již uvedeno, třeba vydati přesné směrnice, především
NV ohledně vydávání produktu útvarům RA. Informoval jsem NV v tom smyslu, že
zde requisice nejsou dovoleny, nýbrž třeba předložení nariadu s potvrzením VVO,
není-li vyšší vidování na nariadu. I pro sebe prosím o přesné direktivy, jelikož zde jest
náprava spěšná. Na jedné straně střeží RA na některých místech ještě svoje sklady, na
druhé straně se vymáhá od míst. NV a k zajištění civ. obyvatelstva jest zapotřebí, aby
postup byl jasně vymezen.
Pokud jsem s NV mluvil, bylo částečně v nejnaléhavějších případech /Brustury/
místnímu obyvatelstvu vypomoženo. Jak ale již podotknuto, jest zapotřebí, aby NV, již
ze stanoviska zlepšení po[…] ovzduší, pracovali trochu urychleně a rozhodnější. Existuje na př. černý trh /500 cigaret = 100 kg kukuřice anebo 350 pengö a. t.d./ a jen represivní postup přispěje k odstranění takových nežádoucích poměrů. Fakt je, že
chudší část obyvatelstva čeká netrpělivě na výpomoc.
Soupis skladů jest v proudu a statistiku sestavím tyto dny. Co se týká obchodu,
bylo by zapotřebí rozhodný zákrok – nařízení – jelikož NV zde ještě neprovedl soupis obchodních skladů v soukr. rukou a tím jest dán překlad pro černou bursu.
Možnost stravování presentovaných osob lze řešit v rámci okresu, přesný údaje
sleduji.
f./ Doprava-spojení: Přesný referent následuje.
g./ Ubyt. situace: referuji ještě.
h./ Následuje podrobný referent ještě dnes.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2033/taj.
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Nečitelná asi dvě slova.
Nečitelné slovo.
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DOKUMENT 53

1944, 13. listopadu, Ťačevo – Okresní vojenský velitel Ťačeva svým č. j. 201/XI/1944
podává Velitelství osvobozeného území hlášení o náboru dobrovolníků do Rudé
armády.

Včera prošel Tačevo část dobrovolníků a ruský velitel vyžádal si povozy k dalšímu
transportu. V nepřítomnosti – byl jsem v Bustine – nebylo dalšímu pochodu zabráněno.
Dnes přišel ke mně vedoucí transportu 168 dobrovolníků do RA, pochodujících
z Kasiny, se žádostí o 16 povozů. Poukazuje na nezákonitost tohoto náboru, odporující naší smlouvě se SSSR, odmítl jsem vyhovění této žádosti, prohlásil jsem dále, že
transport zadržuji tak dlouho, dokud nedostanu disposice vlád. delegáta. Zařídil jsem
ubytování tak rus. doprov. mužstva, jak transportu, který má za 2 hod dojíti.
Přikládám opis dokumentů rsk. st. seržanta a prosím o okamžité direktivě ohledně
dalšího postupu.
2 přílohy.188
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2033/taj.

DOKUMENT 54

1944, 14. listopadu, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku k předání generálu A. Hasalovi s rozkladem a pokyny pro osvětové důstojníky.189

U československých vojenských jednotek na Slovensku byl počet výchovných důstojníků rozmnožen použitím civilních osob, vybraných paritně podle politického klíče.
Takové opatření hrozí rozdělením jednotek na dva politické tábory. Při tom však je
třeba, aby mravní výchova byla rozvinuta v plném rozsahu a dotováno dostatečným
počtem výchovných orgánů, a to až po prapory a samostatné setniny. Nežádoucím
zjevům je třeba předejít včasným ustanovením vhodných osob. Požadavky, kladené na
osoby:
– spolehlivost, že se budou přesně řídit zásadami a směrnicemi,
– tolerance národnostní, náboženská a politická, aby nedošlo ke konfliktům,
– opatrnost, aby nedošlo k nesprávnému výkladu směrnic a aby jejich provádění
nevyvolalo protitlak,
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V dané archivní jednotce nejsou dochovány.
Impulzem pro vydání tohoto nařízení byla depeše kapitána J. Krátkého (Zdeny) z 18. října 1944: „Instituce osvetových dostojníkov u 1. čs. armády na Slovensku zneužita pro politické zájmy. Na základe dohody
velitelství 1. armády se SNR bola tato instituce rozšírená a to tak, aby za osvetových dostojníkov armády
mohly býť pribrané i osoby nevojáci, dle politického klíče. (Za 20 levicových 20 pravicových dostojníkov).
Upozorňuji dorazně, že hrozí rozložení armády na 2 politické tábory touto dohodou. Dále upozorňuji, že
se vyvíjí už dnes 2 voj. směry a to demokratický, opírající se o armádu a levicový opírající se o partyzány.
Poměr mezi oběma těmito jednotkami možno nazvat špatný, spolupráce štábu slabá.“ VÚA–VHA, sb. „22“,
sign. 22-12/15, Hlavní velitelství č. j. 886/taj. 3. odděl. 1944, depeše: VI 1018154-44.
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– iniciativa, t. j. dovést vyplnit nedostatky směrnic podle vytčených zásad a dovést i vyhovět novým požadavkům a přizpůsobit je dotčeným zásadám.
Při eminentním významu výchovy v počátečních obdobích rekonstrukčních je
třeba při výběru dát přednost výchovné funkci před ostatními, vyjímajíc funkcí velitelských od velitele rot výše a přednostů důležitých složek služeb a to bez ohledu na
hodnost a stavovskou skupinu. Velitelé rot, praporů a pluků musí být osobně zainteresováni na výchově.
Podle těchto směrnic organisujte intensivní výchovnou činnost všude, kde to postup osvobození státního území dovolí.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18, Hlavní velitelství č. j. 886/Taj. 3. odděl. 1944.
Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/11/30, č. j. 3919 taj. 1944.190

DOKUMENT 55

1944, 14. listopadu, SV – Generál L. Svoboda svým č. j. 1/taj./44 odpovídá Velitelství
osvobozeného území na jeho předchozí přípisy.

1./ Na Vaše čj. 106/dův./1944:
Skupina záložníků, vedená npor. Neyem, přijela k 1. čs. sboru dne 13. 11. 1944 –
celkem 217 osob.191
Dne 12. 11. 1944 odesláno 6 t benzinu.
2./ Na Vaše čj. 15 a 16/1944:
Dne 13. 11. 1944 bylo odesláno pro náhradní pluk 200 souprav výstroje autem.
Dne 14. 11. 1944 odesláno 500 souprav na 5 autech a dále 2 kuchyně a produkty. Z přikrývek odesláno pouze 200 kusů, pro nemocnice. Vojáci 1. čs. sboru na frontě je nemají. Odeslány pláštěnky, ze kterých nutno pláště zhotovit.
Pro „Mob“ účely bude u VOÚ ponecháno 10 aut Studebackerů od 1. čs. sboru.
Pro VOÚ přiděleny 2 Willys, 1 osobní Dodge, 2 Dodge ¾ t, 2 Studebackery. Prozatím je kritický nedostatek aut u 1. čs. sboru; více přiděliti nemohu. Chybí 168 aut
pro děl. pluk 5, 108 aut pro 1. čs. tank. brigádu, 150 aut je nepojízdných a dále chybí
auta pro žen. prapor 1 a brigády. Zásilky nově přidělených aut z Moskvy dosud nedošly.
Atestát na benzin je nutno vyžádati pro náhradní pluk na 4. Ukrajinské frontě. Vyšlete por. Guttmanna. Zatím je benzin vydáván z našich zásob.
Rekvisiční poukázky byly předány npor. Elovičovi.
3./ Na Vaše čj. 108/dův./1944:
Zprávu přes styčného důstojníka NKVD /jiné spojení není/ odeslati nemohu.
Napište novou zprávu po dohodě učiněné při mé návštěvě a odešlete ji po por.
Valjo; bude odeslána kurýrem do Moskvy.
Urgence výzbroje, výstroje a automateriálu bude vyřízena přes gen. Píku.
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Tímto č. j. byla depeše dne 18. listopadu 1944 zaslána generálu A. Hasalovi.
Tužkou dopsáno: „+ 90 z prvního transportu“.
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4./ Na Váš telegram a osobní žádost:
Npor. [JUDr. Miroslava] Körnera odeslati nemohu. Je velitelem týlu 3. brigády; je
nepostradatelný a dosud nenahraditelný. Odešlu jej,192 jakmile přijede skupina důstojníků z Anglie pro nás.
5./ Na Vaše čj. 17/1944:
Důstojníka pro navázání radiospojení vyšlu s šifrov. a koresp. daty.
6./ Vyšlu současně 2 žen. důst. od žen. praporu 1 pro výpomoc na stavbě mostů.
Beranidlo je jedno u 1. čs. sboru, poslat jej nemohu. Je nutné zhotoviti jej na místě.
7./ Profesora chemie vysílám, vraťte jej po provedení kvalit. a kvant. rozboru.
8./ Osobního holiče pro VOÚ a vládní delegaci vysílám – čet. Gross.
9./ Dne 14. 11. 1944 odeslal jsem skupinu do Samboru k zařízení dalšího odsunu
mob. záložníků, stravování a lék péče.
Odsun mob. záložníků z Mukačeva bude řídit npor. Ney. Dvě kuchyně odeslány
dne 14. 11. 1944 do Mukačeva. Stravování transportů z Mukačeva do Sambora zařídil kpt. [Otto] Heller.
10./ 720 zajatců, prověřených z počtu 1400 ze zajateckého tábora čís. 22 Sambor,
které dal k disposici gen. Hasal, nebyli uvolněni, poněvadž nebyl souhlas z Moskvy.
Žádal jsem Moskvu o jejich uvolnění. gen. Mechlis byl vyrozuměn.
11./ Mouku 200 t, tak jak jsme se osobně dohodli, odesílat již nebudu, s ohledem
na to, že 4. Ukrajinská fronta dostala souhlas vydat pro čs. obyvatelstvo na osvobozeném území – 4000 t.
12./ Evidenčního důstojníka nemám odeslat nemohu.
13./ Odešlu 6 motosidecarů a 2 motosolo s řidiči po vlastní ose. 6 motocyklů vraťte,
2 si ponechte.

též ztěžená, neboť mosty přes Tisu jsou vyhozené do povětří a objížděk jest málo. Podobné193 hlášení později.
Součinnost s RA, byla dosavad hladká. Veškerým jejich požadavkům jsem po dohodě s nimi vyhověl. V předešlém hlášení jsem hlásil, že ve Výloku jest též větší množství uskladněného obilí. RA postavila tam své stráže, a se zásobami volně nakládá aniž
by té záležitosti hledala styk s námi. – Jelikož v okrese zůstali židovské statky bez náležité péče, neboť dosavadní správcové skoro všichni maďaři utekli, ustanovil jsem
tam v součinnosti s NV dočasné správce, abych zajistil pokud možno hladký běh dalšího hospodaření. RA, bez našeho vědomí tyto správce odstranila a se statky nakládá
sama, jak se tomu stalo ve Fenčikově na statku Evžena Weisse.
Dne 13. t. m. přibyl sovětský velitel města s nímž jsem navázal styk. Téhož dne
vydal 2 tištěné rozkazy, č. 1 v ruském jazyku a č. 2 v maďarském jazyku. Překlad rozkazu č. 2 přikládám.
Nábory d RA již byly v některých obcích v poměrně dosti velké míře.
Zjistil jsem, že zaminované prostory mimo již hlášené u Tekovského mostu přes
řeku Tisa, jsou zaminované prostory ve Výloku za mostem přes řeku Tisa, v blízkosti
pomníku Rákoszi.
Za účelem usnadnění silniční dopravy, jsem nařídil postavení prámu. Práce jest
v proudu a během několika dnů bude již v provozu.
Hlásím, že soupisy podle vyhlášek za účelem prezentací jsou před ukončením.
Vojenský velitel okresu.194


–Překlad–
Velitelství města. Rozkaz číslo 2.
13. listopadu 1944
S e v l j u š.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

DOKUMENT 56

1944, 14. listopadu, Sevljuš – Týdenní hlášení vojenského velitele okresu Sevljuš č. j.
3/1944 o situaci v obvodu.

Velitelství osvobozeného území,
C h u s t.
Hlásím, že jsem na základě obdržených směrnic navázal styk se zdejším okresním
úřadem a národním výborem a zajistil si jejich součinnost. Podle získaných informací
jest situace v okrese následující:
Obyvatelstvo okresu se ještě neuklidnilo, neboť jest ještě mnoho toulajících se bývalých příslušníků maďarské armády, dále mnoho fašistů a teroristů. Komunikace po
železnici jest jen možná úzko kolejní dráhou až do Sevljuš – Berehovo a Sevljuš –
Dolha. Na norm. dráze ČSD jsou mosty i propustě zničené. Silniční komunikace jest
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Odeslán nebyl, ale 15. ledna 1945 byl ustanoven velitelem školy na důstojníky (dobový oficiální název
školy) hospodářské služby v záloze u 1. československého armádního sboru v SSSR. Srov. VÚA–VHA,
f. SSSR IV-týl, sign. A//2/11, č. j. 082303/taj. int. 1945.
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1./ Začínaje dnem 14. listopadu, během 3 dnů jsou povinní se hlásiti u nejbližšího
velitelství města, všichni vojáci a důstojníci, kdož přisloušeli195 do svazků maďarského
a německého vojska a zůstali na osvobozeném území Podkarpatska.
Hlásiti se jsou povinní i osoby německé a maďarské národnosti od 18 – 60 let.
2./ V této lhůtě jsou taktéž povinní se hlásiti všichni, kdož v době maďarské okupace na Podkarpatsku byli ve službě strážnické neb četnické.
3./ Hlásiti se jest možno jen u velitele města, denně, ráno od 9,– večer do 7-mi
hodin.
Poslední den hlášení se jest 16. listopad 1944.
Každý, kdož této povinnosti zadost neučiní, bude zadržen a postaven před polní
soud.
Velitel města.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 128/dův. 1944.
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Pravděpodobně má být – „podrobné“.
Následuje nečitelný podpis: (ppor… Karel).
Správně má být: „příslušeli“.
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DOKUMENT 57

1944, 13. listopadu, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství text depeše pro generála H. Píku se svým nesouhlasem k žádosti generála
L. Svobody rozšířit brigády 1. československého sboru v SSSR na divize a s pokyny
pro novou organizaci jednotek.

Odešlete gen. Píkovi tuto depeši:
„Zašlete gen. Svobodovi tuto depeši jako odpověď na ZOE-110810-44:196
Na Vaši žádost o povolení rozšířit brigády sboru na divise podle tabulek gvardějské střelecké divise.
Sbor měl před zahájením operací 9. září nedostatek na předepsané počty asi 1.000
důstojníků a rotmistrů a téměř 4.000 mužů. Ztracené počty během operací dalších
asi 100 důst. a rtm. a 5.000 mužů. Doplněk byl jen poměrně malý. Podle sdělení gen.
Píky jste uvedl v jednom svém hlášení, že jste ztratil 90% pěchoty. Gen. Píka odhaduje hodnotu zbylé pěchoty asi na dva prapory.
Aniž uvádíte jakékoliv konkrétní údaje, navrhujete rozšíření brigád na divise podle
organisace gvardějských střeleckých divisí. Neuvádíte, kolik důstojníků a mužstva vyžaduje navržená organisace, kolik jich máte, jak by bylo možné opatřiti doplněk, jak
veliké jsou kontingenty vycvičených vojáků, o kterých se zmiňujete a kde jsou. Není
Vám známo, kolik osob se spec. výcvikem bude v mobilisovaných doplňcích a kolik
jich bude třeba cvičit.
Podle obrazu o stavu sboru je patrné, že je katastrofální nedostatek důstojníků
vůbec, tím spíše, pak pro zvláštní služební obory. Navrhovaná organisace by si vyžádala velikého počtu důstojníků, výcviku jejich i mužstva a dlouhého času. Váš návrh
však nesvědčí o tom, že by byl zcela promyšlen a byly zhodnoceny všechny složky,
které přicházejí v úvahu při organisaci vyšších jednotek. Je nepochybená snaha tvořiti
velký počet vyšších jednotek, které bez dostatečného počtu schopných důstojníků, nedostatečně vycvičené jsou vystaveny neúměrným ztrátám. Jednotku ať divise či sbor
posuzuje ruský velitel, kterému je přidělena, podle standartu ruské jednotky, dává jí
podle toho úkoly, které nemůže však jednotka splnit pro vnitřní nedostatky. Důsledky
jsou neúměrné ztráty.
Proto s Vaším návrhem nesouhlasím. Podle pokynů, které jsem dal gen. Píkovi již
depeší 859, nařizuji mu znovu:
Pro nejbližší etapu přeměniti obě brigády, první a třetí, na brigády vhodného ruského typu s pěchotou vybavenou potřebnými těžkými zbraněmi. V rámci vyšší jednotky, kterou budou tvořiti obě přeorganisované brigády, vytvořiti odpovídající
dělostřelectvo, ženijní a telegrafní vojsko, služby však jen v měřítku odpovídající skutečné potřebě zbraní. Podle možnosti jeden tankový prapor.
Zatím postavit jen tolik praporů pěchoty, na kolik vystačí zbytky brigád; další
prapory budou postaveny z doplňků mobilisovaných na osvobozeném území. Dělo-
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Viz DOKUMENT 35.
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střelectvo, ženijní a telegrafní vojsko a služby postavit ihned ze všech brigádních
a sborových útvarů. Přebytků ze zrušených služeb použít pro doplnění pěchoty. Gen.
Hasalovi nařídím, aby připravoval doplňky organisované jako prapory pěchoty, příslušníky ostatních zbraní, aby odesílal již odděleně podle příslušnosti ke zbraním či
službám.
Zároveň s reorganisací započíti s taktickým výcvikem důstojníků u jednotek. Důkladně provést výcvik s materiálem a jeho udržováním. Řízením výcviku pověřiti gen.
Chodského197 a Klapálka a u ostatních zbraní a služeb kvalifikované a zkušené důstojníky.
Pro tuto reorganisaci zašlete gen. Píkovi podklady, které jsem uložil depeší 832.
Přiberte ihned do práce ve štábu schopné důstojníky i ty, kteří byli dosud u týlové
části velit. sboru nebo byli dosud ponecháni u náhr. pluku, zejména důstojníky gen.
štábu a s kursy gen. štábu. Je zarážející, že náčelníkem sboru byl mladý důstojník pěchoty a štábní kapitán gšt. velmi dobře kvalifikovaný byl u náhrad. pluku.
Gen. Píka zahájí ihned, pokud tak již neučinil, jednání s ruským vel. a předloží
mi návrhy ke schválení. Vel. sboru vyčká výsledků jednání.
Pro gen. Píku:
Zahajte ihned jednání podle depeše 832 a této. Poněvadž organisace o dvou brigádách nebude patrně silnější než divise, je vhodné vzíti služby v rozsahu potřebném
pro divisi. Je potřebné hrubé dělostřelectvo. Pro jednotku sice může zůstati označení
sbor, avšak z operačních důvodů by bylo vhodnější pojmenovati ji divisí. Je nutné
urychliti co nejvíce reorganisaci, aby jednotky mohly býti co nejdříve použito pro boj
na našem území. Proto nelze se pustiti do takové reorganisace, kterou by nebylo
možné uskutečniti v dohledné době.
Pro navrženou organisaci sdělte potřebu důstojníků zbraní a nejdůležitějších služeb a jakou úhradu má dnešní sbor. Podejte zprávu o průběhu jednání.
Ingr. Č.j. 872/taj.44.“
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/13; Hlavní velitelství č. j. 872/taj. 1. odděl. 1944.
Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-104/18.

DOKUMENT 58

1944, 13. listopadu, Chust – Záznam kapitána J. Šťastného o tom, co bylo zaslechnuto z jedné sovětské vojenské kanceláře o činnosti Rudé armády na Podkarpatské Rusi.

Slyšeno dne 13. listopadu 1944 v 19.45 hod.
V jedné sovětské vojenské kanceláři nacházelo se asi 20 osob, poddůstojníků
a jeden mladší lejtenant, který držel v ruce modrý půlarch papíru a četl nějaký rozkaz
a zároveň vysvětloval posluchačům následovně:
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Krycí příjmení generála Bohumila Bočka.
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„My sovětské vojsko, podle rozkazu maršála Stalina nesmíme se vměšovat do vnitřních věcí na osvobozeném území ČSR.“ Na vysvětlení pak uvádí: „na příklad – když
je manifestace nesmíme pomáhat lidem manifestovat, ani jim zabraňovat, leda-že by
použili zbraní. Dále žádný sovětský vojín ani důstojník nesmí provádět agitaci mezi
civilním obyvatelstvem.“ Na to vskočil do řeči mladšího lejtenanta jeden seržant a povídal: „Moc hezké, nyní když už máme za sebou celý národ, když už se přihlásili do
naší armády skoro všichni mužové Z. Ukrajiny, teď máme přestat agitovat, a co bude
s těmi, co již jsou v naší armádě?“ Na to mladší lejtenant odpovídá: „Prozatím nic, ale
dostali jsme rozkaz a toho se musíme držet a budeš pokárán smrtí.“ Mladší lejt. pokračuje ve čtení rozkazu: „Každý sovětský vojín má se na osvobozeném území ČSR
chovati vzorně nejen k civilnímu obyvatelstvu ale i k čs. armádě, neboť 12. XII. 1943
sovětský svaz podepsal s vládou čsl. Republiky smlouvu na dvacet let, podle které my
máme s ČSR žít přátelsky a máme jim ve všem pomáhati.“
Na to projevilo se mezi posluchači pobouření a několik z nich řeklo: „To tedy znamená, že my pro sebe nebojujeme.“ Mladší lejtenant začal něco dále vysvětlovati, ale
nebylo možno zbytek zachytiti, poněvadž se někdo blížil rychlými kroky.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2184/taj.

DOKUMENT 59

1944, 14. listopadu, SV – Velitel 1. československého sboru svým č. j. 1/taj./1944 reaguje na předchozí přípisy i na osobní jednání s velitelem osvobozeného území.

1./ Na Vaše čj. 106/dův.1944:
Skupina Záložníků, vedená npor. Neyem, přijela k 1. čs. sboru dne 13. 11. 1944 –
celkem 217 osob: 90 osob z prvního transportu.198
2./ Na Vaše čj. 15 a 16/1944:
Dne 13. 11. 1944 odesláno pro náhradní pluk 200 souprav výstroje autem. Dne 14.
11. 1944 odesláno 500 souprav na 5 autech a dále 2 kuchyně a produkty. Z přikrývek
odesláno pouze 200 kusů, pro nemocnice. Vojáci 1. čs. sboru na frontě je nemají. Odeslány pláštěnky, ze kterých nutno pláště zhotovit.
Pro „Mob“ účely bude v VOÚ ponecháno 20 aut Studebackerů od 1. čs. sboru.
Pro VOÚ přiděleny 2 Willys, 1 osobní Dodge, 2 Dodge ¾ t., 2 Studebackery. Prozatím je kritický nedostatek aut u 1. čs. sboru; více přiděliti nemohu. Chybí 168 aut
pro děl. pluk 5, 108 aut pro 1. čs. tank. brigádu, 150 aut je nepojízdných a dále chybí
auta pro žen. prapor 1 a brigády. Zásilky nově přidělených aut z Moskvy dosud nedošly.
Atestát na benzin je nutno vyžádati pro náhradní pluk na 4. ukrajinské frontě. Vyšlete por. Guttmanna. Zatím je benzin vydáván z našich zásob.
Rekvisiční stvrzenky byly předány npor. Elovičovi.

198

3./ Na Vaše čj. 108/dův.1944:
Zprávu přes styčného důstojníka NKVD /jiné spojení není/ odeslati nemohu.
Napište novou zprávu po dohodě učiněné při mé návštěvě a odešlete ji po por.
Valjo; bude odeslána kurýrem do Moskvy.
4./ Na Váš telegram a osobní žádost:
Npor. Kornera odeslati nemohu. Je velitelem týlu 3. brigády; je nepostradatelný
a doposud nenahraditelný. Odešlu je, jakmile přijede skupina důstojníků z Anglie pro
nás.
5./ Na Vaše čj. 17/1944:
Důstojníka pro navázání radiospojení vyšlu s šifrov. a koresp. daty.
6./ Vyšlu dočasně 2 žen. důst. od žen. praporu 1 pro výpomoc na stavbě mostů.
beranidlo je jedno u 1. čs. sboru, poslat jej nemohu. Je nutné zhotoviti jej na místě.
7./ Profesora chemie vysílám. vraťte jej po provedení kvalit. a kvant. rozboru.
8./ Osobního holiče pro VOÚ a vládní delegaci vysílám – čet. Gross.
9./ Dne 14. 11. odeslal jsem skupinu do Samboru k zařízení dalšího odsunu mob.
záložníků, stravování a lék. péče.
Odsun mob. záložníků z Mukačeva bude řídit npor. Ney. Dvě kuchyně odeslány
dne 14. 11. 1944 do Mukačeva. Stravování transportů z Mukačeva do Samboru zařídil kpt. Heller.
10./ 720 zajatců, prověřených z počtu 1400 ze zajateckého tábora čís. 22 Sambor,
které dal k disposici gen. Hasal, nebyli uvolněni, poněvadž nebyl souhlas z Moskvy.
Žádal jsem Moskvu o jejich uvolnění. Gen. Mechlis byl vyrozuměn.
11./ Mouku 200 t, tak jak jsme se osobně dohodli, odesílat již nebudu, s ohledem
na to, že 4. ukrajinská fronta dostala souhlas vydat pro čs. obyvatelstvo na osvobozeném území – 4000 t.
12./ Evidenčního důstojníka nemám, odeslat nemohu.
13./ Odešlu 6 motosidecarů a 2 motosolo s řidiči po vlastní ose. 6 motocyklů vraťte,
2 si ponechte.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 135/dův. 1944.

Text za dvojtečkou dopsán tužkou.
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DOKUMENT 60

DOKUMENT 62

1944, 14. listopadu, Chust – Záznam svědectví učitele Turjanici199 ze Svaljavy o situaci ve městě a okolí.

1944, 15. listopadu, Londýn – Stanovisko prezidenta republiky E. Beneše k provádění náboru dobrovolníků do Rudé armády na osvobozeném území Podkarpatské
Rusi určené pro ministra F. Němce, gen. A. Hasala, velvyslance Z. Fierlingera a generála H. Píku.

1./ Ve Svaljavě vede komunist. strana agitaci o připojení k SSSR. Oficielní sov. představitelé však mluví takto: „budou se přidržovati smlouvy, uzavřené mezi ČSR a SSSR
a jaká bude „vlast“ to si rozhone národ sám.
2./ Ve Svaljavě a okolí se provádí silný nátlak na obyvatelstvo pro vstup do R.A.
Většinou se hlásí dobrovolně jen mladí lidé. Starší vojáci se nehlásí.
3./ Vede se v okresu také spor jazykový, t. j. mluví se úředním a vyučovacím jazyce, zda to má být ruština, nebo ukrajinština. V r. 1938 bylo čsl. min. školství vyhlášeno hlasování o vyuč. jazyce /jednalo se o učebnice/ na Podk. Rusi. tehdy 86% bylo
pro ruský jazyk.
Ruský směr má také více přívrženců. Za německé okupace si Ukrajinci uškodili.
Vlivem ukrajinských nacionál. směrů se říkalo „co ukrajinec, to hitlerovec“. Osoby
ruských směrů však byly věrny.
VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 280/taj.

DOKUMENT 61

1944, 14. listopadu, Londýn – Státní ministr ministerstva zahraničních věcí H. Ripka
v depeši pro velvyslanectví v Moskvě reaguje na autory zdravice J. V. Stalinovi
z osvobozeného Užhorodu, vysílané moskevským rozhlasem 11. listopadu 1944.

Moskva vysílala 11. listopadu t. r. pozdrav z osvobozeného Užhorodu maršálu Stalinovi, kde se mimo jiné vyskytuje věta: „Vždy bylo a je naší myšlenkou žít ve společné
rodině s Ukrajinským národem“. Petruščák200 a ostatní komunističtí přátelé z Karpatské Ukrajiny nás upozorňují též na minulost osob, které tento pozdrav podepsaly.
Podle jejich informací Petro Sova, původně čs. nár. socialista, pak člen agrární strany,
zůstal po Mnichově ve funkci kulturního referenta městské rady v Užhorodě. Protože
činně pomáhal v maďarském dokazování o zvláštním rusínském národě, je na černé
listině našeho ministerstva vnitra. Druhý podpisovatel pozdravu Stalinovi je biskup
Romže, který byl před několika měsíci na návrh maďarské armády jmenován titulárním biskupem mukačevské diecése. Weiss psával maďarsky pod jménem Varga, pochází z Nových Zámků. Komunista Pupčák, zedník v městské službě, je prý národnosti
slovenské. Stasev, soudce krajského soudu v Užhorodě, je naturalisovaný Rus, prý carský důstojník, který kdysi uprchl před revolucí. Potud informace Petruščáka a druhů.
Hleď to také sdělit Němcovi.

Na telegram gen. Píky z 11/11201 o provádění náboru dobrovolců do RA na osvobozeném Podkarpatském území sděluji toto:
1. Dne 13/11 upozornil jsem osobně velvyslance Lebeděva,202 který byl u mne na
obědě, na nemožnost postupu vojenských úřadů sovětských ve věci náboru dobrovolců na našem území. Připomněl jsem, že na sovětském území v roce 1943 vláda sovětská dala nám všechny naše občany do správy i do vojenské služby v naší armádě,
že nám dokonce předala i Čechy volyňské, i když byli občany sovětskými, a že tudíž
nerozumíme jejich postupu nynějšímu. Nám to dělá veliké nesnáze a vyvolává nám to
politické komplikace. Neměl zpráv a sám se věci divil.
2. Žádal jsem ho, aby sdělil v Moskvě, že přijde od naší vlády zákrok a aby nám pomohl to v Moskvě vyřídit, neboť kdyby to pokračovalo, bylo by to zneužito od odpůrců našich a SSSR i zde na západě, dále zejména od Poláků a konečně i od některých
našich lidí. Slíbil, že bude Moskvu ihned informovat a ježto 15/11 odjíždí do Moskvy,
sám věci v Moskvě probere.
3. Ale už dne 14/11 ráno se ke mně hlásil se vzkazem od Molotova,203 neboť zatím
prý došel od nás v Moskvě protest /patrně protest předaný gen. Píkou/. Žádal mne od
Molotova, abychom neinsistovali na propuštění již přijatých dobrovolců a abychom se
proti přijímání dobrovolců do RA nestavěli.
4. Opakoval jsem mu, jaké to způsobuje a ještě může způsobovat obtíže a jak by
se zde v Londýně věcí těch zneužilo, kdyby přišly na veřejnost. Žádal jsem tudíž vyřízení celé věci bez sporů a bez hluku. My však musíme na věci trvat, poněvadž jsou
u nás regulovány zákonem.204
5. Především žádám, aby nebyla na našem území prováděna v tom smyslu propaganda a agitace. Dále není možno, aby se tam vydávaly pro vstup dobrovolníků do
RA nějaké veřejné vyhlášky. Pokud se týká už vstoupivších dobrovolců do armády, nechceme vyvolávat nějaké spory nebo desanovat ruské komandanty a bude možno věc
vyřídit později. Jinak žádáme pro budoucnost, aby se agitace nebo vyhlášky zastavily
a postupovalo se podle našeho zákona.
6. Náš zákon nezakazuje, aby se naši občané hlásili do cizích armád jako dobrovolci. Ale každý z nich musí individuelně žádat presidenta republiky o souhlas k tomuto kroku. Jinak by se stal dle našeho zákona vojenským zběhem. Stane-li se tak,
president republiky by nemohl odmítat souhlas ke vstupu do spojenecké armády,

AÚTGM, f. EB II/1, sign. DEP14/209, Depeše odeslané č. 3016.
201
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Nebyl v příbuzenském vztahu s Ivanem Turjanicou.
Ivan Petruščák (12. 10. 1902, Radvanka–?) dlouholetý pracovník KSČ a Rudých odborů na Podkarpatské Rusi, od roku 1925 poslanec Národního shromáždění, po 15. březnu 1939 emigroval do Velké
Británie, kde se podílel na činnosti celobritské organizace KSČ jako člen jejího vedení, a do odjezdu na
východ působil jako úředník exilového ministerstva vnitra, od března 1942 člen Státní rady.
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Datace vychází z přepisu depeše v Londýně. Srov. DOKUMENT 41.
Viktor Zacharovič Lebeděv v této době zastával funkci sovětského velvyslance u československé exilové
vlády v Londýně.
Vjačeslav Michajlovič Molotov tehdy zastával funkce 1. zástupce předsedy Rady lidových komisařů a lidového komisaře zahraničních věcí.
Rozumí se služba v cizí armádě.
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neboť tak postupujeme zde na západě také, když se jedná o armádu britskou. Ale žádáme, aby se to nedělalo jako masový zjev, neboť by to pak znemožnilo organisování
naší armády na našem území a dostalo by to ráz politické akce, která by byla naší
vládě a našemu státu v dalších důsledcích nepříznivá. A pro případ, že by se toho chopila propaganda zde na Západě, škodilo by to společným zájmům i SSSR i ČSR.205
7. Lebeděv slíbil, že věc hned do Moskvy předá. Prosím postupujte v duchu této
depeše.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15, koncept.; Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign.
211/1/30, opis.

DOKUMENT 63

1944, 15. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s urgencí odpovědí na předchozí telegramy a projednání organizování nových československých vojenských jednotek s vrchním velením Rudé armády.206

Čekám odpovědi na moje telegramy. Je třeba projednati urychleně v dohodě
s MNO organisování nových jednotek podle plánu ŠVBM s vrchním velitelem Rusé
Armády.
Bez tohoto projednání nelze prozatím přikročiti k organisování nových jednotek,
jelikož velitel IV. UF nemá v této věci pokynů z Moskvy.
Sděl, zda a jak jste projednal otázku přesunu záložního pluku na osvobozené území
a podřízení jeho VOÚ. Je to nezbytné k urychlení výcviku nových branců.

mezi velitelem sboru gen. Svobodou a gen. Nižborským. Dále velmi nutně zapotřebí
odeslání stejnokrojů, atestátů motocyklů, převozných kuchyní.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 16.

DOKUMENT 65

1944, 15. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu,
zda byl odeslán důstojník k prověření zajatých Čechoslováků do Sambora.

Sdělte obratem, zda byl odeslán důstojník k prověření a převzetí zajatých Čechů,
Slováků a Karp. Ukrajinců do Sambora, jak Vám bylo nařízeno. Nestalo-li se tak, odešlete jej okamžitě a oznamte jeho jméno velitelství 4. ukrajinské fronty.
Sdělte, zda byla již odeslána požadovaná výstroj.
VOÚ–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 17.

DOKUMENT 66

1944, 15. listopadu, Chust – Protokol Vojenského velitelství Chust se stížností
obyvatel vesnice Dubové na předsedu místního národního výboru, který jim nevydal příděl mouky a dřeva, protože jejich mužové vstoupili do československé
armády.

PROTOKOL
sepsaný s žitěli vesnice DUBOVÉ, okres CHUST.209

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 15.

DOKUMENT 64

1944, 15. listopadu, Chust – Telegram podplukovníka V. Koutníka207 majoru B. Lomskému208 o ukončení mobilizace v jednom z okresů s požadavkem na odeslání autokolon k odvozu záložníků k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.

Jména osob: Derder Michalova, Cubera Jurova, Ribar Ivanovna, Savula Vasileva,
Cuebra Petrova, Cubera Vasileva, Rybar Stegania.
Jmenovaní si stěžují na předsedu národního výboru, že jim nedal příděl mouky
a dřeva proto, jelikož jejich mužové šli dobrovolně do ČS. armády. Velitel milice se
také vyjádřil, aby si šli k ČS. velitelství pro příděl produktu a dřeva, že jim nic nedají.

Mobilisace v jednom okrese skončena, v ostatních se provádí. Potřebuji nutně
odeslání automobilních kolon k odvozu záložníků k 1. čs. sboru, jak bylo domluveno
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Na dokumentu je rukopisná poznámka gen. Miroslava ze dne 17. listopadu 1944: „Z rozkazu gen. Ingra
jsem telefonoval min. Masarykovi dne 15/11 44 v 16,30 hod. a žádal jsem, aby dal škrtnout celý odst 6),
poněvadž vlastně zeslabuje všechny důvody uváděné proti opatřením ruských činitelů. Min. Masaryk slíbil, že tak učiní.“
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 15.
Václav Koutník (1898–1945) po příchodu na Podkarpatskou Rus zastával funkci náčelníka štábu a od
27. listopadu 1944 funkci podnáčelníka a přednosty 1. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 7/2, Válečný deník velitelství osvobozeného území, 1. a 27. listopadu 1944.
Bohumír Lomský, původní příjmení Lenc (1914–1992), v této době zastával funkci náčelníka
štábu 1. československého armádního sboru v SSSR. Více: Vojenské osobnosti československého odboje
1939–1945, s. 176.
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Jméno předsedy národního výboru: Podolski Demeter.
Jméno velitele milice: Kušnir Petro.
Protokol přečten a podepsán.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2034/taj.

209

Poslední slovo přeškrtnuto tužkou a dopsáno Ťačevo.
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DOKUMENT 67

1944, 16. listopadu, Moskva – Z. Fierlinger informuje Londýn o svém jednání s V. Zorinem ve věci Podkarpatské Rusi a mimo jiné i o náboru dobrovolníků do Rudé
armády.

Měl jsem se Zorinem210 podrobný rozhovor o všech našich věcech.
[…]211
6/ Upozornil jsem Zorina na některé zjevy na Podkarpatsku, které poněkud zneklidnily naši delegaci, jako nábor dobrovolců do Rudé armády a resoluce různých meetingů ve prospěch připojení k SSSR. Zorin míní, že není třeba tomu přidávat
významu, že jde jednak o opatření místních vojenských úřadů, které snad nechtěly
odmítat a priori dobrovolce hlásivší se do Rudé armády a poskytovaly jim informace,
kde se mají hlásit. Pokud se týče resolucí o připojení k SSSR, nemá to nic společného
s oficielní politikou sovětské vlády. Jde o spontánní projevy, jak se Němec mohl sám
přesvědčit. Ve svém posledním rozhovoru s Lebeděvem president sám nepřikládal
tomu značné důležitosti a jedná velmi dobře.
7/ Zorin mne informoval o dalších podrobnostech presidentova rozhovoru s Lebeděvem. V otázce Němců budou nás vždy podporovat i když snad Američané mají určité
pochybnosti. Pokud se týče Maďarska bude mne snad v čas informovat Vyšinský.212
[…]213
AÚTGM f. EB II/1, sign. DEP/16/215b, Depeše odeslané poř. č. 2754.
DOKUMENT 68

1944, 16. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu pro ministra F. Němce s výčtem stížností na jednání Čechoslováků na Podkarpatské Rusi.

Vážený pane ministře! Co se týče vašeho telegramu, kde oznamujete, že politický
poradce vládního delegáta pan Turjanica měl jakousi schůzi v Berehove a Vy prosíte,
aby mu byl předán váš rozkaz vrátit se okamžitě do Chustu oznamuji:
1. Já jsem skutečně dostal zprávy, že do zakázané zony v poslední době přicházeli
jednotliví čs. důstojníci a zabývali se tam řešením různých politických otázek a také
mobilisací. K starostovi města Mukačeva panu Dragula, jak mně oznámil vojenský
komandant, přišel občan, který prohlásil, že je představitelem čs. vlády a který postavil otázku mobillisace pro čs. armádu, a na otázku pana Dragula, že bez vojenského
velitele nemůže dovolit mobilisaci, tento pán odpověděl, že my neuznáváme váš národní výbor.
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Viz poznámka 72.
Nepublikována část o pomoci potravinami, dopravy rozhlasového zařízení, maďarské měny, sovětského
stanoviska k Habsburkům i možném překladišti pro Československo v některém černomořském přístavu.
Andrej Januarjevič Vyšinskij (1883–1954), 1925–1928 rektor Moskevské státní univerzity, 1931–1935
zastupující lidový komisař spravedlnosti, 1935–1939 generální prokurátor SSSR, 1939–1944 místopředseda vlády, 1945–1949 zastupující lidový komisař zahraničních věcí (náměstek ministra zahraničí),
1949–1953 ministr zahraničních věcí. Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Vy%C5%A1inskij
(citováno k 12. 8. 2016).
Nepublikována část o československé lékařské výpravě pro osvobozené území.
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Pravoslavný kněz z Mukačeva, otec Gavril, oznámil náčelníku garnisona v Mukačevu, že čs. vojíni roznášejí po městě zprávy, jakoby po dohodě s Československem,
kteří šli dobrovolně do Rudé armády, Ukrajinci a Rusové, budou vráceni do Čs. armády.
2. Náčelník města Berehovo mně oznámil, že 15. listopadu přišel do Berehova nadporučík Elovič Albert, který žádal, aby tamnější výbor poslal okamžitě do Chustu
všechny bývalé čs. důstojníky. Nadporučík Elovič, jako důstojník spoj. služby mluvil
o svém nespokojení v městech Berehovo, Užhorod a Mukačevo, že byly odebrány
zbraně milici města Berehovo, která byla složena jenom výlučně z Maďarů – tento
rozkaz byl dán mnou, aby byly odebrány zbraně maďarské policii, protože Maďarům
se musí nejen brát zbraně, ale je potřebí je intervenovat. Chování nadporučíka Eloviče
je namířeno k zlehčování mých rozkazů a porušuje čl. I. dohody mezi sovětským vrchním velitelem a čs. administrativou.
3. Ve městě Berehovo jakýsi váš důstojník dal výborům vyhlášku o registraci občanů pro mobilisaci do čs. armády. Takové vyhlášky se rozšiřovaly čs. důstojníky ve
vesnicích okresu Berehovo. Městský výbor v Berehovu provedl po nezákonně předané
vyhlášce nadporučíkem, registraci.Toto nejsou ojedinělá fakta, a není možné v telegramu podrobně vyjmenovat desítky případů na rušení v zakázané zoně, jednotlivými
osobami čs. armády. Mně ukázán dokument, který je v městě Berehově, o založení
různých politických stran a velitel oznamuje, že tyto plány vycházejí od úředního
vládního delegáta.
4. Co se týče otázky o panu Turjanicovi, vašem poradci, ve městě Berehovo, o tom
jsem nedostal žádných zpráv. Jak mně bylo oznámeno, pan Turjanica byl zvolen zástupcem předsedy nár. výboru v Mukačevě a je možné, že po úředním potřebám odjížděl z Mukačeva. Co se týče vaší prosby, abych oznámil p. Turjanicovi, aby se jako
váš politický poradce, okamžitě vrátil do Chustu, to chápete jak je mi nevýhodné za
prvé dávat rozkazy Vašemu politickému poradci, za druhé aby odjel z města Mukačeva, zvolený místním obyvatelstvem do národního výboru města Mukačeva. V dokonalé úctě gen. armády V. Petrov.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2098.
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1944, 16. listopadu, Moskva – Protest generála H. Píky proti mobilizaci dobrovolníků na Podkarpatské Rusi zaslaný náměstku zplnomocněnce Rady lidových komisařů a Vrchního velení Rudé armády pro zahraniční vojenské jednotky na území
SSSR generálu A. Beljanovovi.

Mám čest Vám hlásiti, že podle sdělení čs. vládního delegáta pro osvobozené
území ČSR, zaslaného čs. Velvyslanci v Moskvě a hlášení gen. Hasala-Nižborský,
v OSVOBOZENÝCH MĚSTECH A VESNICÍCH PODKARPATSKÉ RUSI jsou
uveřejňovány sov. velením vyhlášky, upravující nábor dobrovolců ruské a ukrajinské
národnosti do R. A.
Je jisto, že hrdinné oddíly R. A. jsou na Podkarpatské Rusi přijímány s ohromným
nadšením a s pocity vděčnosti jako osvoboditelky trpícího obyvatelstva od německomaďarské tyranie a že obyvatelstvo s radostí bude vstupovat do řad R. A. Je rovněž
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jasné, že při náboru do R. A. dobrovolci budou moci velmi rychle býti odesláni na
frontu, aby pomstili zločiny Němců na nich páchané. Tato rychlost přípravy a účasti
v bojích je rozhodně vítána v zájmu spolehlivosti boje.
Na druhé straně čsl. správní úřady /vládní delegát/ vyhlásily všeobecnou mobilisaci čs. občanů do čs. armády.
Je známo, že čs. armádní sbor v SSSR v posledních dvouměsíčních bojích v předhoří Karpat, na dukelském průsmyku a jižně tohoto průsmyku utrpěl velmi citelné
ztráty hlavně v pěchotě, a že bez radikálního doplnění nelze počítati s udržením čs.
armádního sboru v předvídané organisaci.
Z důvodů vojenských i politických je nanejvýš žádoucí, aby armádní sbor byl
rychle doplněn a mohl úspěšně pokračovat v bojích na čsl. půdě jako celek, t. j. s úkoly
odpovídajícími vyšší jednotce – armádnímu sboru.
Na Podkarpatské Rusi se najde dost málo mužského obyvatelstva /neboť mnoho bylo vyhnáno do Maďarska/, které sotva stačí na citelné doplnění 1. čs. armádního sboru.
Proto dovoluji si vznésti prosbu Vrchn. velit. R. A. osvoboditelky, aby ve své známé
blahovolnosti – tak jako dosud – uvolňovala ze svých vojenských jednotek čsl. občany
a dávala je k disposici vojen. velitelství osvobozeného území ČSR /gen. Hasal-Nižborský/ k náhrad. pluku nebo 1. čs. armádnímu sboru, k rychlému doplnění počet.
stavů sboru.
Zároveň si dovoluji navrhnouti, aby mobilisace mužského obyvatelstva na čsl.
území osvobozeném od maďarsko-německých okupantů, se prováděla ve vzájemné
dohodě mezi velit. frontu a čs. vládním delegátem, aby obyvatelstvo pochopilo zákonnou povinnost mobilisační výzvy.
Prosím o Vaše pokyny, jaké instrukce třeba dáti čsl. voj. představiteli u Delegace
osvob. území.

spolupracuji. Přikládám též fotografie /skupinná/ teroristů, kterou se mi podařilo sehnat, jakožto důkaz.217
Přikládám též leták, nalezený na pastvině mezi Sevljuší a Ardovcem, rovněž jako
doklad maďarské propagandy.218
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 2089/dův. 1944. Dále tamtéž, sb. „22“, sign. 2212/21, č. j. 2089/taj.
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1944, 16. listopadu, Ťačevo – Protokol s členem národního výboru v Bedevia Viktorem Bokotajem o nařízení předsedy Okresního národního výboru v Ťačevu k podání petice za připojení Zakarpatské Ukrajiny k Sovětskému svazu.

Jmenovaný dostavil se dne 16. listopadu 1944 na voj. okresní velitelství v Tacove
[s] tím, že dnes byl předvolán k Předsedovi NV okresního výboru v Tacove Tarkanyiho. Předseda okresního Nár. výbora Tarkany žádal jmenovaného, aby jménem Bedevly podal petice na ruské velitelství do Chustu, že Bedevla chce se připojit k Sov.
Svazu. Odůvodnil tím, že již více vesnic okresu takovou žádost podali a že ne Tacovo,
Bedevle a Teresva tuto žádost nepředložili. Já jsem jménem Bedevly tuto žádost odmítl,
tím, že lid takové přání nemá.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2035/taj.
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VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3913/1944, český koncept.

1944, 16. listopadu, Londýn – Ministr J. Masaryk upozorňuje depeší velvyslanectví
v Moskvě, že do Londýna došly další zprávy o situaci na Podkarpatské Rusi a násilném náboru do Rudé armády.
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1944, 16. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu ppor. Maukopf svým č. j. 10/dův.
1944 podává Velitelství osvobozeného území hlášení o protičeskoslovenské agitaci
v Iršavě.

Na základě čj. 121 dův. hlásím, že v Iršavě, t. č. ke zdejšímu okresu přiděleném
místě se provádí proti čs. propaganda, v prospěch sovětů. Provádí ji příslušníci bývalé
fencikovské strany. Jsou fašisté kteří mají strach z event. odplaty za podkopání ještě
z roků před 1938/1939.
Přikládám seznam nespolehlivých osob, které se již nacházejí v zadržení.214 Jest
však ještě větší množství teroristů, kteří se nacházejí na svobodě, dě[je]215 se však za
účelem zlikvidování celých skupin. Tuto čistku provádí npor. Rejcín,216 s nímž úzce

Dodatkem k mé 386 sděluji, že došly do Londýna další zprávy o situaci na Podkarpatské Ukrajině:
Rudá armáda prý tam provádí násilný nábor pro sebe. Existuje otevřená agitace
pro připojení Podkarpatské Ukrajiny k SSSR Turjanica219 v čele této kampaně.
AÚTGM, f. EB II/1 sign. DEP14/209, Depeše odeslané č. 3060.

217
218
214
215
216

Nepublikuje se. Obsahuje 62 osob.
Třebaže se jedná o strojopis, je tato část textu těžko čitelná.
Správně Reicin.
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219

V dané archivní jednotce není dochována.
V dané archivní jednotce není dochován.
Ivan Turjanica (1901–1955). Dlouholetý pracovník komunistického hnutí a Rudých odborů na Podkarpatské Rusi, který po Mnichovu emigroval do SSSR. Moskevským vedením KSČ byl v létě 1943 vyslán do Československé vojenské jednotky v SSSR, kde se stal osvětovým důstojníkem. Za slovenského
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1944, 17. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí informuje velvyslanectví v Moskvě o jednání prezidenta republiky se sovětským velvyslancem Lebeděvem ve věci náboru dobrovolníků do Rudé armády na Podkarpatské Rusi.

1944, 17. listopadu, Chust – Dopis generála Hasala pro člena vojenské rady 4. ukrajinského frontu generála L. Mechlise ve věci udělení výjimky pro příslušníky slovanské národnosti z nařízené registrace bývalých vojáků maďarské a německé
armády na Podkarpatské Rusi.

Dodatkem k mé 386, ještě dodávám, že pan president vyložil Lebeděvovi, že „náš
zákon nezakazuje, aby se naši občané hlásili do cizích armád jako dobrovolníci. Ale
každý z nich musí individuelně žádat presidenta republiky o souhlas k tomuto kroku.
Jinak by se stal podle našeho zákona vojenským zběhem. Stane-li se tak, president republiky by nemohl odmítati souhlas ke vstupu do spojenecké armády, neboť tak postupujeme zde na západě také v jednotlivých případech, když se jedná o armádu
britskou. Ale žádáme, aby se nedělo jako masový zjev, neboť by to pak znemožnilo organisování naší armády na našem území a dostalo by to ráz politické akce, která by
byla naší vládě a našemu státu v dalších důsledcích nepříznivá. A pro případ, že by se
toho chopila propaganda zde na západě, škodilo by to společným zájmům SSSR
i ČSR.“
Máme velký zájem na tom, aby se celý případ co nejrychleji vyřídil, tak, aby z něho
nevzešly nejen vážné komplikace, ale také vážná újma jak Sovětskému Svazu tak
Československu. Proto přirozeně trváme na svém zásadním stanovisku, daném jak
našimi zákony tak i smlouvou československo-sovětskou, která je právě v těchto věcech zcela jednoznačná. To také řekl Ripka Lebeděvovi v úterý 14. listopadu a Lebeděv sám mu zdůrazňoval, že je třeba, aby se případ rychle a uspokojivě vyřídil, protože
podle jeho slov „jistě by ho hned využili jak naši tak vaši nepřátelé.“ Sovětská vláda
jistě se dívá stejně jako my na potřebu případ rychle vyřídit a proto prosím, abys
v tomto smyslu s ní jednal.220
AÚTGM, f. EB II/1 sign. DEP14/209, Depeše odeslané č. 3076.

Velevážený pane generále!
Vámi nařízená registrace na území Karpatské Ukrajiny bývalých vojáků maďarské a německé armády a osob, které byly povinny v těchto armádách vojenskou službou, dotýká se i některých příslušníků slovenských národů, kteří byli nuceni
v uvedených armádách sloužiti. Jsou mezi nimi poctiví a v každém směru dobří Ukrajinci – někteří jsou členy místních národních výborů, někteří sloužili v bývalé československé armádě a dnes by měli jako záložníci podle našich mobilisačních vyhlášek
nastoupiti vojenskou službu v čs. armádě. Tím, že se tyto osoby musí k registraci hlásiti, je poněkud ohroženo provádění námi nařízené mobilisace a počet mobilisovaných bude v některých místech podstatně snížen, protože vojennými komitéty je
registrovaným nařízeno, že 18. listopadu t. r. musí býti připraveni k odeslání.
Obracím se proto na Vás, velevážený pane generále, s prosbou, aby příslušníci slovenské národnosti, dovolí to důvody pro které byla registrace nařízena, nebyli odesíláni s ostatními, nýbrž dáni nám k disposici pro čs. armádu, v první řadě pro doplnění
1. čs. armádního221 sboru.
Promiňte prosím, že Vás zaneprazdňuji tímto dopisem, v době, kdy jste plně zaměstnán důležitějšími věcmi. Vzniklá situace a služební povinnost mne však k tomu
donucují.
Vyprošuji si odpověď, poroučím se Vám a zůstávám
s úctou
Velitel osvobozeného území
div. gen. Ant. Hasal-Nižborský
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 130/dův.; rukopisný český koncept.
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220

povstání odletěl od 1. československého sboru v SSSR na Slovensko. Ministr F. Němec 21. září 1944
v depeši pro předsedu vlády msgr. J. Šrámka žádal na návrh komunistických poslanců, aby vláda do
jeho sboru poradců „jmenovala Ivana Turjanicu, odborného tajemníka, nyní důstojníka našeho vojenského sboru“. VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-205. Velvyslanec Z. Fierlinger 28. září 1944 žádal generála
H. Píku, aby „v souhlase s telegramem č. 272 z 27. t. m. z Londýna, kterým mi bylo sděleno přidělení
poručíka Ivana Turjanici ku sboru politických poradců vládního delegáta, žádám Vás laskavě zaříditi, aby
jmenovaný co nejrychleji byl uvolněn z činné služby vojenské a aby mu byl umožněn co nejrychlejší odlet
do Moskvy, odkud pak se odebéře na místo svého působení“. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30,
č. j. 3656/I/44. Do Moskvy však nepřijel, a proto měl vyčkat příjezdu druhé části vládní delegace do
Krosna. Srov. tamtéž, č. j. 3754/1944. Dne 26. listopadu 1944 byl „zvolen“ na prvním sjezdu národních
výborů Zakarpatské Ukrajiny do čela Národní rady Zakarpatské Ukrajiny. Po roce 1945 zastával stranické a veřejné funkce v SSSR.
Z. Fierlinger v depeši z 18. listopadu oznámil: „Tvá 386. Dostal jsem presidentův vzkaz po svém rozhovoru se Zorinem. Vyřiď prosím presidentovi, že bude dále vést v patrnosti a jsem přesvědčen, že vše se
urovná.“ AÚTGM, f. EB II/1, sign. DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 2766.
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1944, 17. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s urgencí odpovědi na telegramy č. 15 a 16.

Neobdržel odpovědi na telegramy číslo 15 a 16. Potřebuji okamžitě autokolonu
k odvezení mobilisovaných záložníků, pro které není možno zařídit normální stravování. Žádám o odeslání stejnokrojů, motocyklů, atestátů pro zásobování mobilisovaných, polních kuchyní, pohonných hmot, resp. atestátů na auta, tak jak bylo
dohodnuto s Vámi. Potvrďte příjem telegramu, oznamte čas, počet odeslaných vozů
a materiálu.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 18.

221

Slovo „armádního“ přeškrtnuto.
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1944, 17. listopadu, Chust – Záznam 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného
území o svědectví Niklofora Vakaro a Vasila Simonika z obce Ilsa o náboru do Rudé
armády.

1944, 18. listopadu, Moskva – Generál H. Píka informuje ministra J. Masaryka a generála S. Ingra o jednání československého velvyslance i svém ve věci náboru dobrovolníků pro Rudou armádu na Podkarpatské Rusi.

Nábor do R. A. v jejich osadě se prováděl takto. Nejprve bylo vybubnováno, aby
se přihlásil ten, kdo se hlásí dobrovolně do R. A. Náborovou akci vedl nějaký sov. poručík.
Když se nikdo nepřihlásil, ani přes to, že bylo prohlašováno, že žena toho, kdo se
přihlásí a narukuje dostane měsíční příspěvek 300,– rublů – z rozkazu chodili po
všech domech místní učitelnice a spisovali všechny muže od 18 do 45 let. Zapsali i ty,
kteří nebyli doma a nemohli se vyjádřiti, zda dobrovolně chtějí či né. Tyto seznamy
byly dány místnímu notáři a sov. poručíku.
Včera /16. XI. 1944/ bylo vybubnováno, že všichni zapsaní mají se zítra /17. XI./
dostaviti se zásobou jídla na 4 dny ráno v 8 h na místní komandaturu sov. Současně
bylo dodáno, že kdo se nepřihlásí, resp. kdo nepřijde bude zabrán násilím a potrestán
podle platných vojenských zákonů.
Vytvořila se tato situace:
Muži nechtějí nastupovat do R. A. – čekají na nástup do čs. vojska /nebo legie jak
říkají/ a před sov. násilným soupisem se schovávají do lesů a do sena. Mají při tom
největší strach z toho, že bude z toho důvodu zakročeno jako represálie proti jejich
rodinám.
Oba vypovídají, aby se vyhnuli násilnému nástupu do R. A. uvedeného dne 17. XI.
vyšli z domova tak, že ráno v 6 hodin ráno se už hlásili u odvod. komise u vlád. delegáta resp. VOÚ.

Velvyslanec mne informoval o depeši presidenta republiky týkající se intervence
presidenta u Lebeděva ve věci náboru dobrovolců z PODKARPATSKÉ RUSI do R. A.
K tomu hlásím:
Velvyslanec nepodal žádné noty s o v ě t s k é vládě. Ve své kompetenci mohl jsem
učinit proto jen zákrok u Vrchn. vel. R. A., nikoli však zásadní, nýbrž jen formální. Meritorně je to otázka čistě politická a bylo by třeba ji řešit diplomatickým zákrokem. Já
jsem se snažil dosáhnout cíle mírným upozorněním a žádostí o uvolnění dobrovolců.
Zplnomocněnci sovětské vlády a nár. komisařů a Vrchn. velit. R. A. zaslal jsem
tento písemný zákrok:
[…]222
Oficielní odpovědi jsem dosud nedostal.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2037/taj.
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1944, 17. listopadu, Chust – Záznam 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného
území o výpovědi příslušnice pomocné roty 1. československého armádního sboru
v SSSR vojínky Agaﬁe Sobkové k situaci v obci Ljuzanka.

Dne 15. t.m. přijela jsem do vesnice Ljuzanka /okres Volové/ na dovolenou. Chodila jsem doma v civilních šatech, tak že nikdo nevěděl, že jsem čs. vojákem. Večer svolal sovětský lejtenant schůzi všech obyvatel vesnice, při které prohlásil, že Karpatská
Ukrajina bude připojena k SSSR a proto se mají všichni muži hlásit do RA.
Ve vesnici jsem potkala 2 muže v naší uniformě, kteří dělali proněmeckou propagandu. Prohlásili, že Němci nastupují, že Užhorod je vzat zpět Němci, že dokonce ve
vesnici Studenoje /vzdál. 30 km/ jsou opět Němci. Mluvili špatně česky, mezi sebou
mluvili německy.
Mluvil s nimi také náš ppor. Grindža, který může dát o dotyčných osobách podobné svědectví.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2038/taj.
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VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše poř. č. 6703/2.

DOKUMENT 79

1944, (18.)223 listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku
s požadavkem o sdělení vyřízení předchozích dotazů a požadavků.

Sděl obratem, jak byly vyřízeny naše dotazy a požadavky. Provádíme mobilisace
postupně po okresech. Její průběh je brzděn nedostatkem dopravních prostředků pro
odvoz mobilisovaných. Mobilisovaní jsou odesíláni na doplnění sboru. Jejich počty
sdělím po skončení mobilisace. Nové jednotky dosud nemůžeme stavěti, jelikož velitelství fronty nemá pokynů sovětského vrchního velitelství. Projednej urychleně, jak
jsem žádal, tuto věc s Londýnem a pak podle jeho pokynů s příslušnými činiteli v Moskvě. Sděl v jakém stadiu je Tvoje jednání o našich požadavcích výpomoci SSSR pro
znovuvytvoření čs. branné moci. Přesun náhr. pluku na osvobozené území třeba uspíšiti, aby nemuseli býti dobrovolníci – nevojáci – posíláni na velkou vzdálenost k výcviku. Kasárny pro pluk jsou zde k disposici. Co bylo zařízeno pro přímý styk?
Potřebuji dekret presidenta, kterým se stanoví vojenská služební povinnost některých
osob. Dále potřebuji výnos o přiznání hodnosti neb sdělení zda je v platnosti výnos
MNO č. j. 2583 dův./1. odděl. ze dne 31. června 1944.224
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 19.
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Viz DOKUMENT 69.
Dokument není datován, datace vychází z číselné řady telegramů.
Viz VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/2, Zařazování příslušníků slovenské armády do československé zahraniční armády.
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DOKUMENT 80

DOKUMENT 82

1944, 18. listopadu, Chust – Odpověď generála L. Mechlise na žádost generála A. Hasala o výjimku pro některé zajatce maďarské a německé armády.

1944, 18. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s odpovědí na jeho č. j. 1/taj. 1944 ze 14. listopadu 1944.

Voj. velitelé obdrželi zavčas pokyny příslušníky maďarské armády, Ukrajince,
Čechy, Slováky a Židy obyvatele Karpatské Ukrajiny zaregistrovati, ale do zajateckých
táborů neodváděti. Předvídali jsme v dalším využívati jich pro sbor gen. Svobody.
Tímto způsobem Vaše žádost je v souladu s naším dříve předvídaným řešením.

Na Vaše číslo 1/taj. 1944:
1/ 6 tun benzinu došlo.
2/ Auta s výstrojí dojela, uvedené přikrývky a produkty nedošly. Náhradní pluk obdržel pouze 150 souprav.
3/ Zašlete urychleně ještě 1000 souprav výstroje, pokud možno větší čísla.
4/ Než obdržím benzin od IV. UF zašlete nám ještě několik tun.
5/ O por. Guttmanovi nevíme.
6/ Podle hlášení npor. Neye neví ničeho o 2 kuchyních odeslaných do Mukačeva.
nebyly-li tyto odeslány učiňte tak urychleně, ježto tyto kuchyně byly již nám přislíbeny IV. UF a jsou nutné pro stravování našich záložníků v Mukačevě.
7/ Potřebuji odeslání aspoň 4 kuchyní.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 2394 5917.

DOKUMENT 81

1944, 18. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise
s žádostí o výpomoc při odvozu mobilizovaných Čechoslováků z Mukačeva do Samboru.

Podle pokynů velitele fronty, pana gen. arm. Petrova, ohledně pomoci odvozu mobilisovaných pro 1. čs. arm. sbor prosím, aby nám bylo umožněno dnes odeslati do
Mukačeva 180 osob pro další transport na prázdných zásobovacích kolonách do Sambora. Transport by přijel do Mukačeva asi v 19 hod. mosk. času. Prosím vydati pokyny veliteli města Mukačeva, aby nebyly činěny potíže npor. Neyovi, který je
ustanoven velitelem 1. čs. sboru pro řízení transportu mobilisovaných z Mukačeva
do Samboru, dále ohledně ubytování těchto osob v Mukačevě na nezbytnou dobu,
než budou do Samboru odvezeny. Npor. Ney má přiděleny 2 polní kuchyně od 1. čs.
sboru, které by zůstaly v Mukačevě pro stravování projíždějících našich transportů. Jelikož naše možnosti získati potřebné produkty pro stravování většího počtu osob jsou
omezeny, prosím o laskavou výpomoc v tomto směru péčí RA než bude otázka našeho zásobování definitivně vyřešena.
Máme soustředěno větší počet mobilisovaných v jednotlivých okresních městech
/Rachovo, Ťačevo, Chust, Sevljuš/, které vzhledem omezenému počtu aut můžeme
jen postupně odesílati do Mukačeva. Auta, která byla vyžádána od 1. čs. sboru pro
tento účel doposud nedošla. Jakmile dojdou budeme odesílati denně větší partie.
Dovolím si každodenně včas sděliti počet osob, které dopravíme do Mukačeva
k npor. Neyovi pro další transport do Sambora.
V Samboru je zřízena přijímací stanice 1. čs. sboru, která mobilisované převezme
a zařídí další odsun k jednotkám.
Děkuji Vám předem, velevážený pane generále za Vaši laskavost a ochotu. Vyprošuji si odpověď a zůstávám s úctou. Gen. Hasal.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 20.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 21.

DOKUMENT 83

1944, 18. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise
se žádostí o povolení povolat do činné služby také československé důstojníky žijící
mimo území odevzdané do československé správy.

Velevážený pane generále!
Vzhledem k nedostatku důstojníků mezi mobilisovanými příslušníky býv. čs. armády prosím Vás o laskavé povolení, abychom mohli povolati k činné službě ony důstojníky, kteří žijí mimo území, odevzdané do čs. správy, o kterých se postupně
dovídáme. Jde hlavně o bývalé důstojníky z povolání bývalé československé armády
všech druhů zbraní i služeb. O každém jednotlivém případě budu Vás informovati.
Za brzkou odpověď předem děkuji a zůstávám s úctou. Hasal.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 23.

DOKUMENT 84

1944, 18. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu pro ministra
F. Němce a generála A. Hasala o dodání zbraní pro československé oddíly státní bezpečnosti a pohraniční stráže.

Mám čest, pane ministře a pane generále, sděliti, že v souvislosti s Vaší žádostí nařídil jsem dodati Vám do Chustu k rozsvětu dne 19. listopadu 165 pušek, 10 lehkých
kulometů, 35 automatů s příslušnými náboji. Zbraně jsou určeny pro ozbrojení oddílů sboru státní bezpečnosti a oddíly pohraniční stráže. Po obdržení zbraní, prosím,
naříditi vydati doručiteli příslušnou stvrzenku.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 2593 98.
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DOKUMENT 85

1944, 18. listopadu, Chust – Hlášení okresního vojenského velitele225 č. j. 1/1944 pro
Velitelství osvobozeného území o situaci v okresu Chust.226

V poslední době obyvatelstvo okresu se kloní k tomu, aby Zakarpatská Ukrajina
byla součástí ČSR.
V okrese se nachází osoby, které pracují proto, aby zakarpatská Ukrajina byla přičleněna k SSSR. Tyto osoby jsou vesměs členy Národních výborů.
V okrese byl proveden nábor asi 1000 osob do Rudé armády. Důstojníci Rudé
armády chodí po vesnicích a agitují, aby lidé šli do Rudé armády.
Dne 16. XI. 1944 byla vyhlášena v okrese mobilisace. Byly určeny 2 presentační komise, které byly umístěny v Chustu v okresní budově. Ubytování zajišťuje pro presentované štábní rota.
Kasárny jsou v Chustu, kde je ubytována jednotka R. A. Výcv. žen. prapor a výcv.
spoj. prapor budou ubytováni v Krivé. Zásobování pro ně zařídí D. V. S. Sevljuš.
Z okresu Chust je evakuováno a vzato na nucené práce asi 10.000 osob.
Vyživovací situace obyvatelstva je kritická. Všechny sklady a zásoby odvezli maďaři.
Silnice jsou v dobrém stavu. Všechny mosty jsou strženy. Železniční a automobilní doprava žádná. V městě pracuje jen telefon.
Ve vesnici Rokosovo jsem zabavil 12 beden ekrassitu, 2 anglické zápalnice, 18.
svazku zápalnic, 1 bednu rozbušek, 3 velké krabice rozbušek a 4 malé krabice rozbušek.
Ubytování obyvatelstva je dobré.
Pořádkovou a bezpečnostní službu provádí milice, která je určena Nár. výbory.
Zdravotní stav obyvatelstva v okrese je pod průměrný.
V Chustu je 1 ambulatoriu, a 1 lékárna pro celý okres. Léčiv je nedostatek.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 141/dův. 1944.

DOKUMENT 86

1944, 18. listopadu, Chust – Záznam hlášení vojenského velitele okresu Rachovo
o mobilizaci do československé armády i „dobrovolném“ náboru branců do Rudé
armády.

Ve dnech 16. a 17. listopadu byla mob. vyhláškami nařízena částečná mobilisace
čs. branců. Dne 17. XI. dostavil se major RA a chtěl zřídit v bezprostřední naší blízkosti
odvodní komise komisi RA pro odvody do RA. Na chodbě bylo v té době shromážděno asi 400 branců. Přinutil mne, abych brance veřejně vyzval, kdo se z nich dobrovolně hlásí do RA. Nikdo se nehlásil a branci začali protestovati, že tam nechtějí a že
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Na hlášení je nečitelný podpis perem.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 141/dův. 1944.
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žádají do vlastní armády. Na to uvedený major odešel a pozval mne na velitelství, kde
hrubým způsobem mne napadl, že nepodporuji RA, která nás osvobodila. Měl na
mysli skutečnost, že do RA nikdo nepřihlásil.
17. XI. ráno dostavil se pplk. RA a předal mi příkaz RA č. 2 /Hlášení o registraci
všech osob, které byly v maďarské armádě/ a nařídil mi, abych mu do dvou dnů předložil seznamy osob, kterých se tato vyhláška týká. Měl jsem to vypracovat sám, ačkoliv vyhláška č. 2 byla vydána vojenskými orgány RA. Dostal jsem jeden exemplář
vyhlášky, která se vztahovala na celý okres, ve kterém jsem sám.
Shora uvedený major poslal do našich kasáren jednoho ml. lejtenanta agitovat.
Není mi známo, co říkal, ale později přišli lidé a prohlašovali, že mají obavy, že budou
násilně odvedeni do RA.
Později se dostavil kapitán RA a nevhodným způsobem mi vytýkal, že stále něco
dělám proti nim a že s nimi nespolupracuji. Řekl jsem mu, že nemohu pro nedostatek času choditi s každou maličkostí za nimi. Na to odpověděl, abych mu tedy ukázal
seznam zatčených lidí /maďarské národnosti/. Odpověděl jsem mu, že doposud
nemám.
V RACHOVO místní pravosl.227 farář a notář agitují proti ČSR. Když jsem k sobě
povolal faráře, řekl mi: „Jaké máte právo Vy mne sem volat“ a začal spílat že jsme „rozbojníci a rabovci“, vše veřejně v odvodní místnosti, kde bylo v tu dobu asi 200–300 lidí.
dal jsem ho na dvě hodiny zadržet, a případ jsem oznámil předsedovi MNV.
Jméno faráře jest Jura SELEVARA.
Většina NV je komunistická, provádějící značnou agitaci ve prospěch SSSR a proti
ČSR. Loyální a spolehlivý ze státního hlediska je jedině Dr. Štefanec.
Celková práce je zde velmi nesnadná a není možno, za daných okolností, dlouho
a úspěšně v ní pokračovati.
Pro „dobrovolný“ nábor do RA bylo v Rachově shromážděno na 400 lidí. Když
jsem vyšel ven, všichni volali, abych jim pomohl, že nechtějí do RA. 4 z nich utekli
a dostavili se presentaci do čs. armády. Sem také přišel jeden ruský voják s automatem
a odehnal je od presentace zpět.
Šel jsem proto k sovětskému veliteli a řekl jsem mu „Říkáte, že lidé jdou do RA dobrovolně a zatím Vám utíkají k nám a stěžují si, že jsou odváděni násilím.“ Na to mi odpověděl že za náhradu jiných 4 branců propustí ony 4 brance hlásící se do čs. armády.
Nikdo se však nehlásil. Prohlásil proto, že je propustiti nemůže, poněvadž by mu pak
ostatní také odešli. Nakonec pak řekl, že po odtransportování sepsaných branců propustí 4 brance, kteří se hlásí do čs. armády. Tito 4 branci nechtěli za žádnou cenu zpět
do RA.
Ve vězení jsou 4 němečtí zajatci v uniformách: 4 kpt., 1 por. a 2 ppor.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2088.
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Slovo dopsáno červenou tužkou.
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DOKUMENT 87

DOKUMENT 88

1944, 18. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 18/44 dův. podává Velitelství osvobozeného území zpravodajské hlášení.

1944, 18. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi zpravodajského důstojníka 3. československé samostatné brigády v SSSR
ve věci zkušeností z dovolené na Podkarpatské Rusi (Iršavský okres).

Hlásím, že se dnešního dne dostavil do mé kanceláře Vasil Palotáš, bytem v Kiviášdu a prohlásil následující: Okresní Národní Rada vydala pod čj. 15/1944 výzvu následujícím obcím: Kiviážd, Chmelník, V. Remce, N. Remce, Šarkad, Bogarovice,
Midjanice a Volovice. Vyzývá tyto obce, aby pro RA dobrovolně zavezli na notářské
úřady pšenici, žito, kukuřici, brambory a od každého rolníka jedno vejce. V případě,
že by žádané produkty dobrovolně nedodaly, provedou rekvírování.
Rovněž hlásil, že důstojníci RA provádějí po vesnicích agitaci, aby se lidé hlásili
čím větším počtem do RA dobrovolně, zároveň povzbuzují obyvatelstvo, aby na veřejných manifestacích a jiným způsobem žádali připojení zdejšího území k SSSR. Takový případ byl nám dnešního dne hlášen z vesnice Dubrovka v okrese Iršavském.
Dostavil se ke mně tamější obyvatel dr. Štěpán Půza a tvrdil, že v celém okresu mimo
Dubrovku nebyly vyhlášeny mobilisační vyhlášky. Podle něho jest hledati důvod
v tom, že chtějí, aby čím více osob se přihlásilo dobrovolně do RA. Hlavním činitelem
jest v Iršavě bývalý komunistický poslanec Ladislav Fuščič.228 On je tam zároveň předsedou NV. Podle mého názoru celá ta propaganda vychází z Iršavy, kde se té propagandy zúčastní hlavně výše jmenovaný předseda NV a ostatní činitelé NV, kteří jsou
kom něho. Chtěli na př. ve veřejné resoluci žádati připojení území k SSSR a jenom zakročení dra Půzy, který tvrdil, že on jim to odradí, poněvadž jako právník neví, co je
v dohodě ze dne 8. V. 1944 mezi vládou ČSR a vládou SSSR a proto má obavy, že
z toho může býti nějaká nepříjemnost. Tak to prozatím nechali.
Na výzvu zdejšího ruského velitele města se měli hlásiti vojenské osoby, které sloužili v maďarské a v německé armádě a ti kdož ještě vojáci nebyli od 18–50 let a jsou
maďarské aneb německé národnosti. Pokud jsem konstatoval je v první, totiž mezi
bývalými vojáky mnoho takových, kteří jsou ukrajinci, ačkoliv za maďarské vlády sloužili v maďarské armádě.
Právě v této chvíli se u mně hlásil jeden učitel z V. Rakovce a informuje mne o tom,
že ruští důstojníci svolali tamnější inteligenci a vyzvali je, aby propagovali mezi lidmi,
aby vstoupili do RA, poněvadž zdejší území osvobodila RA a oni dávají každému dobrovolníku měsíčně 300,– Pengö a jednou pro vždy buď 100 kg obilí nebo 100,– Rublů,
kdežto v čs. armádě dostávají pouze 25,– Kč.
Hlásím, že na zdejším statku uprchlého maďara Kaminského jsem zajistil pro potřebu čs. armády 6 kusů dobytka. Ruští důstojníci se tam dostavili ve dvou případech
a odvezli tam se nalézající zásobu.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2049.
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Štefan Fuščič (1900–?) se stal poslancem jako náhradník v roce 1936.
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Z á p i s.
Poručík VALJO Vasil, zprav. důst. 3. čs. brigád. – byl na dovolené v ZADNOJE,
okres IRŠAVA. Navštívil tato místa: DEVHOJE, KUŠNICA, LUKOVO, IMSTIČEVO,
BÍLKY, SILCE.
Vypovídá:
Na den 10. XI. 44 mělo býti v Iršavě shromážděno plénum O. N. V. Člena
O. N. V. Dra Vardy mého známého jsem se ptal jaký bude program. řekl mi, že pan
RUŠTIČ předseda ONV byl v Mukačevě a že mu tam řekl por. Turjanica: „Svolejte
plénum ONV a vyneste resoluci, že iršavský okres se chce připojit k SSSR“.
Dne 10. XI. se z celého pléna sešlo pouze 7 osob. Tomuto shromáždění řekl FUTIČ:
„Turjanica mi řekl, abychom svolali… atd. a nyní musíme o tom hlasovat.“ Vystoupil
Dr. VARDA a prohlásil, že to nepůjde, že je to vážná věc a že se musí počkat až se skutečně plenum sejde. Čekalo se hodiny. Na to FUTIČ řekl: „Provedem to bez nich.“
Hlasovalo se. 3 hlasy bylo pro odeslání resoluce a 4 hlasy byly pro zdržení a čekání až
se situace lépe vyjasní. Na to řekl FUTIČ: „Ať je to jak chce, já to stejně provedu, protože mám rozkaz.“ VARDA znovu namítá, že to ne odpovídá demokratickým zásadám a uvádí ještě jiné důvody. Na to bylo rozhodnuto, že se počká do druhého dne,
kdy na slavnostech R. A. bude více lidí.
Druhý den bylo větší zastoupení a byl přítomen jeden sov. poručík a jeden sov.
staršina. Také tam byl por. VALJO. Vystoupilo několik činitelů, kteří mluvili o R. A.,
o Stalinovi, o krásné Ukrajině. Také vystoupil ještě jeden řečník, který končil slávou
Stalinovi a zvoláním „ať žije dělnictvo, dolu229 s inteligencí.“
Por. VALJO požádal předsedu o slovo. Vystoupil a odpověděl všem řečníkům. Poukazoval na Rusko, které dobře zná, na SS bratra učitele PALATAŠE, na to, jak se nyní
rychle stávají lidé komunistami karieristy, že inteligence v SSSR je stejně vážená jako
dělníci, že taková ukrajinská vystoupení čistě nacionalistická jsou sov. svazem odsuzována, protože je to fašismus a pod. Měl velký úspěch, aplous a vyvolal takovou náladu, že k hlasování o připojení k SSSR nedošlo. FUŠTIČ za dva dny na to jel
k Turjanicovi.
2./ Na vesnicích mluvil s lidmi, se svými známými. Je všeobecná stížnost, že v Iršavském okresu nebyly NV vybírány, nýbrž nakomandovány. Předseda musel býti vždy
komunista. Je mnoho ukrajinských fašistů, kteří za maďarské okupace pracovali pro
Německo a pro samost. Ukrajinu.
3./ Za velkou vadu se pokládá to, že se strany čsl. není vydáván žádný informující
a orientující lidi časopis.
4./ Z BEREHOVA přijel několikrát do Iršavy a jiných osad nějaký Sýkora nebo Sykorsky /jméno neví přesně/, který je představován a představuje se jako představitel
čsl. vládní delegace. Na schůzích, které pořádá mluví jejím jménem. Lidé si stěžují, že
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prvně zachází vždy k maďarům a pak vystupuje na schůzích. Je prý znám jako Maďaron.
5./ Milice mající nějaké zvlátní instrukce terorisuje jak maďarony, tak i Čechisty.
Dokonce se vyskytl případ bití, při čemž jim bylo řečeno: „Ty musíš být teď komunistou a musíš říkat to co děláme nyní my.“
6./ Inteligence, pracovníci a lidé by si přáli, aby se tam objevil aspoň někdo z vládní
delegace.
7./ Po všech vesnicích chodí sov. důst. a poddůstojníci a verbují do R. A. Svolávají
schůze a mají delší řeči, při nichž se vždy ne loyálně dotýkají ČSR. Slyšel jsem tato
hesla agitační: „R.A. je armádou pracujícího lidu a ostatní armády jsou buržoasní.“ –
„Naše armáda je nejlepší v celém světě a budete se míti nejlépe.“ – „V čs. armádě Vám
nebude tak dobře jako u nás.“
V naší vesnici jsem byl přítomen jedné takové schůzi. Schůze byla nakomandována. Lidé se bojí a chodí jak se nařídí. Na schůzi bylo řečeno: „do R. A vstupují
všechny národy, Rumuni, Jihoslované, Řekové a bylo by přáním Stalina, abyste tam
vstoupili také Vy. Je to Vaše povinnost, protože Vás R. A. osvobodila.“
8./ Každý den se přináší do vesnic nové „ZAKARP. UKRAJINA“ v jejímž Turjanicou řízeném tisku jsou všechny telegramy o připojení k SSSR. Na počet telegramů
se poukazuje a poukazuje se, že kdo bude poslední bude na tom hůře.“
9./ Také se roznesla po Irševském okrese zpráva, že všichni Ukrajinci v čs. armádě
byli na frontě vybiti a že zůstali jen židé, kteří teď chodí sem agitovat v čs. uniformě.
Proto se objevuje tak málo Ukrajinců. A národ je antisemitický.

2./ Sov. velitel města Sevljuš mjr. KONDAKOV nechal si předložiti seznam bytů
všech důstojníků a dělá čas od času bytové prohlídky u nich.
Nařídil také vyklizení hotelu ROYAL, kde bydlel okres. čs. velitel, dále npor. Reicin a jeho lidé. Vyklizení se muselo stát do 24 hodin. Prý dům potřebuje. Na dotaz
okres. vel. ppor. Mauskopa: na co? odpověděl „pro lidi“ na další dotaz: „pro jaké lidi?“
odpověď „pro dvounohé.“
3./ Nutí stále s nějakými záminkami chodit k němu do kanceláře čs. okres. velitele ppor. Mauskopa a nebo přichází do jeho kanceláře. To se děje velmi často a často
několikráte denně. Přijde-li do kanceláře čs. okres. velitele přichází s ním vždy jeden
automatčík. Neklepe, nýbrž rozrazí dveře, vejde s čepicí na hlavě, ruce v kapsách. Je-li ppor. Mauskop231 za stolem vytáhne ho za rukáv a sám si sedne za stůl. Otevře
všechny přihrádky, vyhází na stůl papíry a chce vědět co v kterém papíru je a proč
to je.
4./ Je tam asi 50 milicionářů, kteří jsou ozbrojeni. Vel. města nařídil je odzbrojit
a vydal jen nejnutnější zbraně pro několik hlídek.
5./ Každou noc se pravidelně v Sevljuši rabuje. Provádí to sov. vojáci, kteří přicházejí večer, nebo v noci. Přicházejí do domů a bytů a vše co se jim líbí béřou. Lidé
se bojí něco říci a dávají co se chce. Zpravidla co nemohou sebrat rozbíjejí, potažené
kusy nábytku rozřezají a odejdou.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2042.

DOKUMENT 90

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2041.

1944, 18. listopadu, Chust – Souhrn zpravodajského hlášení 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území za den 18. listopadu 1944.
DOKUMENT 89

1944, 18. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi proviantního důstojníka DVS o situaci v Sevljuši.

1./ Ppor. Šedivý je v Sevljuši ve funkci proviant. důst. DVS 15. Současně byl pověřen intendantem VOÚ mjr. Zapletalem, aby v místních zdrojích zajišťoval naturalie pro příští proviantní sklad, který je předvídán v SEVLJUŠI. V tomto směru obdržel
od mjr. Zapletala instrukce pro rekvisice a rekvisič. stvrzenky.
Po dohodě s místním N. V. začal s rekvisicí na statcích býv. Maďarů, nyní opuštěných a majících nuceného správce dosazeného N. V: Dostavil se do jedné farmy /takové/ a tam zajistil pro čs. voj. správu 3 kusy dobytka. Zbytek asi 6 krav prohlásil za
zrekvírované pro čs. voj. správu. Vydal o tom také příslušný zápis správci farmy. Ráno
přišla 2 děvčata z farmy a oznámili, že přišli Rusové a sebrali všech 6 krav. Správce
donutili odehnati krávy na určenou farmu blízko Sevljuše.
Jako potvrzení bylo vydáno sov. „TREBOVÁNIE“, které podle prohlášení ppor. Šedivého je neplatné a je určeno jako odběrný papír pro sov. proviantní sklady. Je v příloze.230
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1. Voj. RUSČÁK – 1. čs. sboru, na zdravotní dovolené provádí podpisovou akci
21. XI. v KELEČÍNĚ vyhrožoval zavřením tomu, kdo nepodepíše. Sám agitoval proti
vstupu do čs. armády.
Svědkové. Dobanič Ivan, Zubovič Maria
2. Rtm. LEDNAY – 1. čs. sbor, skupina REJCIN, prohlásil asi 5. XI. 44 v Izkách, že
všichni jsou povinni vstupovati do RA.
3. Lt. RA KRIVORUČKIN – vojenský komendant v NIŽNÍ STUDENÉ – svolal
dne 14. listopadu 44 v IZKÁCH celou obec a agitoval pro vstup do R. Nikdo se nehlásil.
Na to řekl: „Dokud 2–3 nezastřelím, dotud nikdo nepůjde do RA.“ Potom prováděl
soupis tak, že zapisoval odděleně ty, kteří se hlásili do RA a ty kteří se nehlásili. PO této
metodě se přihlásili všichni do RA „dobrovolně“.
Svědkové: Starosta, místostarosta a sekretář obce IZKA.
4. Tentýž důst. prohlásil v MAJDARU asi 18. XI., že zde ČSR nebude a že všichni
jsou povinni jíti do RA.
231

Vládní delegát svým č. j. 180/44 z 22. listopadu 1944 žádal Velitelství osvobozeného území, aby „vzhledem k závažným stížnostem, které mně byly sděleny, aby velitelství osvobozeného území okamžitě zbavilo
ppor. Maskopfa funkce okresního velitele v Sevluši a po vyšetření jeho činnosti v této funkci ho potrestalo“.
Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), sb. „S“, sign. S-16/1.
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5. Jistý MEDVECKÝ, syn popa, maďarský npor., bytem v Nižním Studeném, nyní
sekretář v MAJDANU, chodí s vojáky RA a chytá to mužstvo, které „dobrovolně“
vstoupilo do RA a pak uteklo.
6. Předseda ONV se VOLOVÉM – TARACHOVIČ – agituje pro připojení k SSSR
a určuje delegáty pro sjezdy v Mukačevě. Agituje také proti vstupu do čs. armády.
7. 19.XI. 44 na schůzi ve VOLOVÉM přečtena resoluce o připojení ZU k SSSR.
Potom přistoupeno k podpisové akci během které mnoho lidí uteklo. Na to milice obchází domy a dodatečně vynucuje podpisy.
8. Ve SVALJAVĚ je asi 11.000 lidí, kteří jsou hlídáni ozbrojenými automatčíky.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2094/taj.
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1944, 18. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
s nadporučíkem A. Elovičem ve věci stížností na jeho jednání od velitelství 4. ukrajinského frontu.

Protokolární zápis
s npor. pěch. ELOVIČEM Albertem, t. č. styčným důstoj. u vel. 4. ukraj. fronty,
Věc: vyjádření k telegramu vel. 4. ukraj. fronty ze dne 16. XI. 1944.232
Ad 1./ telegramu:
O věci mi není nic známo, ani jsem nic neslyšel o podobné činnosti našich vojáků.
Ad 2./ telegramu:
Na datum se už přesně nepamatuje, ale připouští, že kolem 12. listopadu jsem
mohl Berehovem projížděti při cestě do štábu do Hustu. Zdržel jsem se v Berehovu
pouze asi 16 minut, abych si něco nakoupil. Nemohu se při tom vyhnouti tomu, abych
s obyvateli nemluvil, protože jsem občanem města Berehova, všeobecně známým, ale
nikdy jsem při tom nevystupoval ve své služeb. funkci a žádné rozkazy jsem nikdy
v Berehově nepředával, ba naopak, když mi bylo známo, že Berehovo patří za demarkač. linii na otázky , které mi byly obyvatelstvem dávány, jsem vždy zdůrazňoval,
že my v Berehově jako vládní delegace, nebo její pracovníci, nemáme právo žádné
rozkazy dávat. To může dokázati býv. předseda N.V. DĚMEŠ i nynější předseda
N. V. SINKOVIČ a všichni druzí nynější veřejní činitelé města i milice v Berehovu.
K obvinění, že jsem kritisoval jako nesprávné odebírání zbraní milici maďar. původu v Berehově zdůrazňuji, že to neodpovídá pravdě a naopak v soukromých rozhovorech s býv. náč. milice ČABANEM /por. v zál. čs. armády/ a jeho zástupcem
Dr. OROSEM i s předsedou N. V. DĚNEŠEM jsem poukazoval na to, že mají v milici
o v N. V. hodně Maďarů a že sám jako úřední osoba do toho nemohu mluvit, že však
je jejich povinností, aby to organisovali lépe, protože Rusové sami nejsou „v kursu
děla“ a neznají místní obyvatelstvo. když si jednou stěžovali, že jim byli odebrány
zbraně a nemají čím střežit jimi arestované fašisty, odpověděl jsem jim, že to bylo uděláno asi proto, že tam bylo hodně Maďarů, ale že se zeptám u našeho velit. i na vel.
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fronty proč se tak stalo. V tomto smyslu jsem mluvil také s náčel. 4. ukraj. fronty gen.
letn. KORSĚNĚVIČEM, který mi potvrdil, že to bylo z důvodů nespolehlivých maďar.
živlů.
K důvěryhodnosti mé osoby chci dodat k postavenému obvinění jako bych byl nespokojen a odzbrojením „maďar. milice:
V roce 1939 byl jsem nucen emigrovat před pronásledováním Maďarů do SSSR,
kde jsem od r. 1943 bojoval v řadách čs. brigády po boku R. A. V bojích proti Fašistům a tedy i Maďarům jsem byl 6x vyznamenán, z těchto vyznamenání jsou dvě sovětská. Nenávist proti Maďarům mohu potvrdit také smutným faktem vyvražděním
mých rodičů, bratra a sestry a vyvezením do Německa všech mých příbuzných, jako
Židů a osob smýšlení protifašistického.
Důvěryhodnost mé osoby může potvrditi také zástupce náčel. oper. odděl. 18. sov.
armády plk. SOLOVEKIN a řada jiných vyšších důst. štábu 18. armády, kteří mne
dobře znají z bojů. Také náčel. oper. odděl. a řada jiných vyšších důst. štábu 38. armády.
Uzavřeno v HUSTU dne 18. listopadu.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2098.
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1944, 18. listopadu, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala
o odeslání osob a materiálu pro Velitelství osvobozeného území.

15. 11. 44 jsem odeslal 5 Studebackerů s 500 soupravami stejnokrojů a 2 kuchyně
s npor. Nejem.233
17. 11. 44 odjelo 15 Studebackerů s rtm. Rolínkem s 1000 soupravami stejnokrojů,
10 benzinu, 6 motocyklů s side-carem, 2 motocykly bez sice-caru.
V příštích dnech vám pošlu k vaší disposici škpt. [L.] Nováka.
Skupina důstojníků z Anglie očekávána každý den v Krosně. Důstojníci určení
pro Vás budou ihned k Vám odesláni.
Všechny Studebackery, které již u Vás jsou a které ještě přijedou, ponechejte pro
urychlený přesun mobilisovaných záložníků.
Jestliže Vám Studebackery nestačí, pošlete šifrovku.
Všechny Vaše požadavky byly sděleny gen. Píkovi.
Drtina a Uhlíř jsou ještě ve Lvově. Zítra pojedou autem do Kijeva a pak dále vlakem do Moskvy.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Šifrovka z 1. na 4. ukrajinský front č. 21880.
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1944, 19. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu a generála L. Mechlise pro náčelníka týlu frontu (kopie ministru F. Němcovi a generálu L. Svobodovi)
s nařízením vybrat z válečných zajatců maďarské armády vojíny a poddůstojníky
a po prověření je odeslat k doplnění 1. československého armádního sboru v SSSR.

1944, 19. listopadu, Ťačevo – Okresní vojenský velitel podporučík Goldﬂam svým
č. j. 213/XI/1944 podává Velitelství osvobozeného území hlášení o činnosti rotmistra
Ivana Vaše.

Nacházející se v táboře pro zajaté Čechy, Slováky a Ukrajince, kteří sloužili jako vojíni a poddůstojníci v maďarské armádě odevzdat po bedlivém operativním prověřování gen. Svobodovi pro 1. čs. sbor. Připusťte do tábora k spolupráci na prověřování
3–4 důstojníky, které určí gen. Svoboda. Určení sovětských důstojníků pro organisování operativního prověřování předložených k odevzdání sboru gen. Svobody ze zajatých Čechů, Slováků a Ukrajinců proveďte ve Vaší pravomoci v dohodě s gen. lejt.
Kovalčukem.234 Na odevzdání vyhotovte jmenné seznamy, které zašlete k potvrzení voj.
sovětu fronty. Převoz odevzdaných na doplnění čs. sboru proveďte operativními železničními vlaky.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 2658 135.

Zjistil jsem: Po mém odchodu ze schůze NV Ťačevo, dne 17. t. m., byla soudcem
Kalinou přečtena resoluce, kterou žádá výbor Ťačevo o připojení k SSSR. Resoluce
byla patrně formulována rtm. Vašem. Rtm. Vaš držel proslov s poukazem, že Podkarpat. Rus patří k SSSR a vyzýval členy výboru k podpisu, jenž všichni ze strachu
před jeho dikt. způsobem vystupování dali. Resoluci vzal potom sebou, odjel dnes do
Teršavy a odtamtud patrně do Mukačeva. Dnes se má zase vrátiti. Podle informací
vystupuje jako organisátor kom. strany na Pokarpat. Rusi. Rtm. Vaš vystupuje veřejně
na shromážděních občanstva s agitací pro připojení.
Člen NV Ťačevo, Kozicka Demeter – tajný informátor – poukazuje na to, že rtm.
Vaš vystupuje v NV vždy jako mluvčí celého výboru a ze strachu před ním nenarazí
na odpor, ačkoliv mínění je vždy u velké části opačné.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15, Velitelství osvobozeného území, 2. oddělení
č. j. 2124/taj. 1944.
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1944, 19. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání nadporučíků T. Neye a A. Eloviče k plukovníku Stepšinovi a také 280 mobilizovaných mužů do Mukačeva.

DOKUMENT 97

Vážený pane generále!
Odesílám npor. Eloviče a npor. Neye podle Vaší žádosti k plukovníku Stepšinu
v 18.30 hod. Z Mukačeva přijelo 5 aut pro naše mobilisované. Odeslal jsem s nimi
dalších našich 5 aut, takže bylo odesláno do Mukačeva k dalšímu transportu celkem
28 mobilisovaných.
Poroučím se Vám. Gen. Hasal-Nižborský.

Hlásím: Dne 19. listopadu byli v Rachově vyvěšené vyhlášky /zde neznámo, kdo
jich vydal/ s nadpisem, že dne 18. t.m. o 18 hod. bude v Turistyčným domě koncert.
Na tento koncert byli pozváni též obyvatele sousedních obcí. V 18 hod. za přítomnosti asi 500 lidí bylo odkryto zasedání za předsednictví Dr. Jura Štefance, předsedy
okresního nár. výboru Rachova. Řečnilo na této schůzi 7 řečníků, při čemž se nemile
dotkly bývalé československé republiky, jelikož dva řečníky pravoslavní faráři s nichž
jeden jménem Šelever z Barlebaše přímo žádali připojení Karpatské Ukrajiny do sovětské ukrajiny. Na základě pronesených řečí předseda Okres. Nár. Výboru žádal přítomné obecenstvo o projevu jejich vůle. Asi 20% projevilo vůli pro připojení k SSSR
na základě čeho byla přečtena etice od města Rachov adresovaná přímo maršálu Stalinovi. K podepsání petice byli přímo určené předsednictvem asi 15 osob také nepřítomných ze všech oborů a vrstev obyvatelstva.
Dne 19. listopadu 1944 byl poslaný do vojenských kasáren velitelem města Rachova sovětským majorem poddůstojník Čeredničenko, který provokativním způsobem provedl agitaci proti armádě ČSR tím, že ve své řeči řekl: „Pojďte všichni do rudé
armády ponědž Karpatská Ukrajina připojila se k SSSR. U nás dostanete chleba, dobrý
oděv a o vaše rodiny bude postaráno. Kdo zůstane v čsl. armádě, rodiny tyh nedostanou žádnou podporu.“ Na základě jeho agitace podařilo se mu přeloudit 9 mužů z řad
odvedených čsl. vojínů. Tentýž způsob se opakoval odpoledne. Proti tomuto jednání
zakročil jsem s ppor. Ivaškovičem235 u sovětského majora a žádali jsme o vyjasnění

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 24.
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1944, 19. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o odeslání transportu 251 záložníků do Mukačeva.

Dnes odesílám transport 251 záložníků do Mukačeva, odkud npor. Ney zařídí
další transport. Velitel transportu por. Valjo. Potvrďte příchod transportu.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 25.
234

Nikolaj Kuzmič Kovalčuk (1902–1972) v té době zastával funkci náčelníka kontrarozvědky Smerš
4. ukrajinského frontu. Více: SINĚVIRSKIJ, Nikolaj: SMERŠ. Rok v táboře nepřítele. Ústav pro studium
totalitních režimů, Praha 2014, s. 66.
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1944, 19. listopadu, Rachovo – Okresní vojenský velitel Rachova svým č. j. 2/dův.
1944 podává Velitelství osvobozeného území situační hlášení.
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V té době zastával funkci velitele československých kasáren.
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nekorektního postupu jeho podřízených. Pro konečnou likvidaci této věci, jelikož
on tvrdil, že odvedené vojíny armády čs. obrátili se k němu s žádostí dobrovolně vstoupiti do Rudé armády. […] pozvali jsme ho do kasáren a před nastoupeným mužstvem
zeptal chce-li někdo vstoupit v řady ruské armády. Z přítomných se žádný nepřihlásil.
Na základě došlých zpráv z obce Bohdan dne 19. listopadu konala se podobná
schůze pro připojení Karpatské Ukrajiny k SSSR.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2050.

DOKUMENT 100

1944, 20. listopadu, Chust – Výpis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
z hlášení štábního kapitána Otmara Záhory o protičeskoslovenské činnosti rotmistra
Ivana Vaše v Ťačevu.

Rtm. VASH 237 /ze skupiny npor. Reicina/ se vyjádřil v rozhovoru s nějakými osobami v ŤAČOVO ukazuje při tom na svojí uniformu čsl. rotmistra: „Na toto se nedívejte, naše armáda bude rudá.“
Tentýž vyhrožoval jednomu občanu, že ho zastřelí, nevstoupí-li do Rudé armády.238
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2107/taj.

DOKUMENT 98

1944, (20).236 listopadu, Ťačevo – Zpráva Vasila Onufreje o sovětské agitaci proti
vstupu do československé armády při odvodech v Ťačevu.

Dnes v 11.40 [hod.] přijel do obce Tačeva kapitán RA před budovu, kde se prováděly odvody, shromáždil obyvatelstvo a říkal: právě přišel z Moskvy telegram, že Karp.
Ukrajina připadla k SSSR. Nechoďte do čsl. armády, od nás dostanete 300 rublů měs.,
4 q pšenice a jiné věci. My jsme Vás osvobodili, my Vás živíme, nechoďte do čsl. armády.
1 vojín R.A. s automatem vynutil si vchod do kasáren a prohlásil, že kdo chce jíti
do RA ať jde. Večer většina branců odešla z kasáren do budovy okres. soudu, kde provádí a řídí soupis do vstupu RA pan Kohnóv, okres. soudce, jenž je rovněž iniciátorem
a podporovatelem připojení K. U. k SSSR.
Široký Luh – akce podpisová – o připojení.
Široký Luh – když ne dobrovolců do RA, tak domu /v Tacově/.

DOKUMENT 101

1944, 20. listopadu, SV – Protokol 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
s řídícím učitelem Mikulášem Medvědem z Krásné o zadržení místních mužů vojáky
Rudé armády.

Byl jsem pověřen odvedením asi 50 osob k presentační komisi v Tačevě zobce
Krásná. V Ternově n. Tisou vstoupili do vlaku vojáci RA a násilím vyhnali všechno
obyvatelstvo mužského pohlaví z vlaku, jež jelo do Tačeva k presentaci do čsl. armády.
Mužstvo, jež bylo z vlak vyhnáno odmítlo vstoupit do RA a rozuteklo se. Přítomným
obyvatelstvem byl slyšen dokonce výstřel při vyhánění lidí z vlaku. /Bylo mi oznámeno pí Sinderovou z Dubového/.
Prosím, aby presentační komise vzala na vědomí, že mi z výše uvedených důvodů
bylo znemožněno přivedení mužstva k presentaci.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2053.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2052.

DOKUMENT 99

DOKUMENT 102

1944, 20. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s žádostí o urychlené projednání se sovětskými činiteli o vztazích mezi sovětským vrchním velením a československou správou na osvobozeném území.

1944, (20).239 listopadu, Ťačevo – Hlášení studenta práv Andreje Bokoty štábnímu kapitánovi Ferdinandu Moravcovi o protičeskoslovenské činnosti rotmistra Ivana Vaše.

Projednej urychleně s příslušnými činiteli ve smyslu čl. 2., odst b./ úmluvy mezi sovětským vrchním velením a čs. správou možnost okamžitého zahájení organisace nových jednotek čs. branné moci. Jak jsem oznámil, velitel fronty nemá žádné pokyny,
a proto nemůže dáti k tomu souhlasu.
Je bezpodmínečně třeba dodati výstroj, výzbroj a materiál podle mého memoranda z 1. září 1944. Informuj MNO. Hasal.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 26.

Bokoty Andrej stud. práv, tjáčeský obyvatel hlási proti rotmistrovi Josefu240 Vašovi:
I. Rotmistr Vaš za pobytu v Tjáčevě vždycký dělal propagandu proti Československé republice. Na schůzi 8-ho listopadu v Tjáčevě, když sovětští důstojníci odcházely od nás, sovětský kapitán povídal. „Já odcházím, ale nechávám tady vám rotmistra
Vaše, který zatímco je v československé uniformě, ale ve všem zastoupá mě, a můžete
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Datace vychází z rukopisné poznámky na dokumentu: asi 20/11.
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Rozumí se Ivan Vaš.
Na spise je rukopisná poznámka generála A. Hasala z 22. listopadu 1944: „Pan ministr jako doklad ke
spisu ohledně rtm. Vash.“
Datace vychází z datování doložky o ověření podpisu.
Správně: Ivanovi; Josef Vaš nebyl příslušníkem 1. československého armádního sboru v SSSR.
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s ním tak a to mluvit, jako bych já s vámi mluvil.“ Na odpověď rotmistr Vaš povídal
„Tím se zavděčíme Rudé armádě, která nás osvobodila, když nejvíc chlapců našich
pošlete dobrovolně do Rudé armády.“ Druhý den na schůzi lidu promluvil a povídal
„nejvíc dobrovolníku rudé armádě dát proto, že tady bude Sovětská republika Československá a všechno kam půjdou chlapci. 17-ho listopadu přišel do Tjačeva a na jeho
počínání se Tjačevský Místní Výbor vyslovil se k připojení k sovětskému svazu. Na té
schůzi přítomen byl, jásal a tleskal, a povidal kolem sedících že to tak má být. 18-h
ráno v Okresním úřadě učiteli Tarkaniovi povídal, že tedy na něm záleží jestli se připojí se celý tjačevský okres k Sovětskému Svazu. Povidal mu aby šel na vesnice a dělal
propagandu pro Sovětský Svaz.
Myslím, že takový chlap není hoden československé uniformy.

v tomto směru. Dále tvrdí, že včera byla v Iršavě veřejná demonstrace, které se zúčastnili taky členy RA. Na této demonstraci, kterou vedl hlavně kom. posl. Fuščič, žádali
připojení k Velké Ukrajině a byly tam nadpisy vyvěšeny stejného znění. Po demonstraci podpisovali archy se stejnou žádostí.
Rozhodl jsem se, že pošlu výše jmenovaného dra. Puzy autem do Chustu, aby tam
osobně referoval všechno o Iršavských poměrech.
Zároveň hlásím, že v maďarských obcích, z kterých muži do 50 let byli odvedeni,
není nikdo, kdo by udržoval pořádek, zbraně tamější milice byly ruskými vojáky odňaty.241
VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 2086/taj.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, rukopisný originál.
DOKUMENT 105
DOKUMENT 103

1944, 20. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 20/1944 podává Velitelství osvobozeného území zpravodajské hlášení o situaci v maďarských
obcích.

Hlásím, že podle získaných informací a z vlastní zkušenosti, RA provádí odvezení
maďarského obyvatelstva od 18–50 let, Ukrajince z větší části propouštějí, druhou
část vyzývají, aby se dobrovolně hlásila do RA. Většina maďarských obcí už je vyklizena a další činnost v tomto směru ze strany RA jest v proudu. V maďarských obcích byla odvezena též milice a zbraně jim byly členy RA odejmuty, takže v těchto
obcích t. č. žádná organisace pro udržení pořádku není a ti 243 ukrajinci co v takové
obci zůstali, nemohou bez zbraní a v tak malém počtu ochrániti majetek obyvatelstva
a veřejný klid proti vetřelcům, kteří bývají také z řad RA. Hojně případů je takových,
že ze strany RA bývají zatýkáni důstojníci a já sám, jakož i naši důstojníci mají co činiti s nepříjemnostmi ze strany RA. Agitace ke vstoupení do RA jest velmi veliká
a v některých místech je vstup nucený.
VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 2085.

DOKUMENT 104

1944, 20. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 22/1944
podává Velitelství osvobozeného území zpravodajské hlášení o zásahu iršavské
milice do československé mobilizace a demonstraci za připojení Podkarpatské Rusi
k Ukrajině.

Ve svém hlášení ze dne 16. t.m. jsem naznačil poměru okresu Iršavského. Dnes se
ke mně dostavil obyvatel obce Dubravský dr. Puza, který měl dle mého rozkazu podle
mobilisační vyhlášky zavésti muže ze své obce do Sevluši k presentaci. Jmenovaný
dr. Puza tvrdí, že v sobotu, když se vrátil odsud domu, dostavila se k němu milice z Iršavy a odňala mu mobilisační vyhlášky a byla mu zakázaná každá další činnost
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1944, 20. listopadu, Sevljuš – Velitel DVS 15 podplukovník K. Střelka svým č. j. 4/dův.
1944 předává Velitelství osvobozeného území hlášení podporučíka Fantiče o mobilizaci do Rudé armády.

Dne 19. listopadu asi o 15 hod. zašel jsem náhodou do kanceláře sovět. „komandanta goroda“. Sám velitel města v kanceláři nebyl přítomen, byl tam však přítomen
major RA Šešlanikov, který se mi představil jako příslušník štábu 4. UF pracovník po
politickém odboru.
Mjr. Šešlanikov měl před sebou na stole položen arch papíru, na kterém byl napsán určitý tekst, který si celý nepamatuji, ale část kterou si pamatuji zněla takto „my
obyvatelé města Sevljuše prosíme tovaryše Stalina aby byla Karpatská Ukrajiny připojena do sovětské Ukrajiny…“ na tomto archu bylo podepsáno asi 40–545 lidí. První
tuto listinu podepsal předseda Sevljušského měst. N.V. Handera Michal.
Potom jsem zašel do budovy Okresního úřadu, kde bylo shromážděno mnoho
vesničanů ze Sevljušského okresu a tam je zapisovali do seznamu a to maďarské národnosti do jednoho a ukrajinské nár. do druhého. Když pak byli rozděleni podle národnostních skupin, každá ve zvláštní světnici, k ukrajincům promluvil kapitán RA
jehož jméno mně je neznámo a řekl „jsem oprávněn štábem 4. UF provádět mobilisaci na osvobozeném území Československa do Rudé armády. Kdo vstoupí do řad
RA, štáb 4. UF mu dá veliké previlegie. Každý dobrovolec dostane 100 kg chleba, takže
jeho rodina bude zabezpečena na zimu. Potřebné produkty, které jsou určeny pro dobrovolce, jsou už ve Vyloku. Dále pak všechny upozornil, že tyto produkty dostane
pouze ten, který bude v uniformě RA., aby si tak nikdo nemyslil, že dostane tyto produkty a pak půjde do československé armády.“ Na to podotkl druhý z přítomných, že
toto není třeba jim říkat, že se to stejně dozví až budou v RA.
VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 2055.
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Na spise se nachází rukopisná poznámka generála A. Hasala: „Tuto věc jsem sdělil ústně při schůzce dne
21. XI. 44 veliteli fronty. Požádati vel. fronty, aby sovětští komandanti měst okresů Sevljuš, Iršava, Volové
a Velké berezny byli informováni o rozhraní mezi oper. pásmem a územím, odevzdaném do čs. správy.“
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DOKUMENT 106

1944, 20. listopadu, Moskva – Z. Fierlinger žádá prezidenta republiky o sdělení povahy údajného násilného náboru dobrovolníků do Rudé armády a připojuje vlastní
stanovisko k I. Turjanicovi, názor na případnou sovětskou propagandu pro připojení
Podkarpatské Rusi k SSSR i reakci K. Gottwalda.

1./ Tvá242 389. Prosím předat panu presidentu Benešovi.
Byl bych rád, kdyby mi byly sděleny veškeré okolnosti zejména, v čem lze spatřovati násilnou povahu náboru prováděného do Rudé armády. Sdělení ohledně Turjanici
všeobecně zde překvapuje. Znám Turjanicu jako rozšafného člověka. Je to bývalý učitel. Soudí se, že se snad dostal do situace. v níž si nevěděl rady. Dalo se očekávat, že
na Podkarpatsku bude silné hnutí pro připojení k SSSR. Sovětská veřejnost je sama do
jisté míry překvapena vřelým přijetím Rudé armády a společnými jazykovými a emociálními rysy obyvatelstva s ostatní Ukrajinou. O tom jsou ve zdejším tisku nadšené
články. Pochybuji nicméně, že sovětské úřady hnutí pro připojení k SSSR nějak záměrně podporují, i když tomu nebrání. Budu mít v dohledné době podrobné spolehlivé z právy.
2./ Jelikož považuji věc za důležitou, ptal jsem se Gottwalda na jeho mínění. Gottwald by se velmi divil, kdyby za celou věcí se skrývala skutečná nějaké změna sovětské politiky vůči nám. je však přesvědčen, že na Podkarpatsku je spontánní nadšení
pro připojení k SSSR, což se dalo očekávat. S Turjanicou nemá spojení a také nebyl Turjanica v poslední době v Moskvě. Gottwald dále předpokládá, že je Turjanicovi dobře
známo stanovisko strany. Ostatně odjeli v pátek na Podkarpatsko Krosnář,243 Klimpotuk a Borkaňuková, kteří mají směrnice. Gottwald soudí, že sovětské úřady nemohou ani dobře násilně bránit spontánním projevům pro připojení k SSSR. Moskva
v tom ohledu nám nebude dělat policii. Gottwald však nemyslí, že by projevy byly inspirovány s oficielní strany. Na Podkarpatsku je zajisté mnoho sociálních problémů.
Musíme tam dělat skutečnou lidovou politiku, jinak obyvatelstvo, které bylo již po
šest let od republiky odloučeno, nebude oproti maďarskému režimu cítit podstatnou
změnu a bude tím více chtít připojení k SSSR.
3./ Vrbenský244 soudí, že nikdy nebylo ani ve straně ani u vedoucích výchovných
důstojníků, kterým byl Turjanica, nějakých tendencí směřujících k odtržení Podkar-
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Tykání v depešové korespondenci vycházelo z instrukcí ministerstva zahraničních věcí: „Krať konvenčně.
Tykej a nevykej. Nepiš ‚Vaše číslo‘. Pamatuj si, že číslo v čele depeše je číslo, na které odpovídáš a netřeba
už psát ‚Tvé‘ atd. Viz instrukce.“ AÚTGM, f. EB II/1, sign. DEP/13/203, Depeše odeslané poř. č. 693.
Josef Krosnář (1891–1968). Zakládající člen KSČ, funkcionář Rudých odborů, od roku 1929 člen ÚV
KSČ a poslanec, za 2. světové člen moskevského vedení KSČ a funkcionář Mezinárodní rudé pomoci.
MUDr. Bohuslav Vrbenský (1882–1944). Původně stomatolog, novinář, politik, ministr a poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Československou socialistickou stranu (pozdější
národní socialisté). Později byl zakladatelem Neodvislé socialistické strany dělnické a nakonec od roku
1925 členem Komunistické strany Československa. Před první světovou válkou patřil k zakladatelům
anarchisticko-komunistického hnutí. Dnem 1. listopadu 1941 byl jmenován za KSČ členem státní rady
v Londýně. Na přání Dr. E. Beneše byl v zimě 1942 přijat do československé zahraniční armády a jmenován majorem zdravotní služby v záloze a jako bývalý ministr zdravotnictví pověřen zdravotní službou v rámci Československé vojenské mise v SSSR. Na počátku roku 1943 mu MNO podle ústavního
dekretu o zřízení státní rady udělilo dovolenou k výkonu funkce člena státní rady.
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patska. Těchto tendencí nikdy nepozoroval ani u vojenských ani u politických sovětských činitelů. Dobrovolný nábor do Rudé armády považuje za ústupek pochopitelnému nadšení osvobozeného národa, což nemůže být nijak překážkou normální naší
mobilisace. Doporučuje proto tolerantní stanovisko při snaze najít nějaké formálně vyhovující východisko, které by odpovídalo našim zákonům, tak na př. paušální schválení vstupu dobrovolců do Rudé armády, tak jak to ostatně učinil Sovětský svaz pro nás
povoliv nám paušálně nábor všech Čechů a Slováků,245 kteří byli sovětskými příslušníky. Je třeba opatrně přijímat zprávy podceňující komplikovanou politickou situaci
na osvobozeném území a zejména na Podkarpatsku.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 2774.246

DOKUMENT 107

1944, 20. listopadu – Protokol 2. oddělení Velitelství osvobozeného území s branci
z osvobozeného území do československé armády, kterým se podařilo uniknout ze
sovětského zadržení.

Protokol
sepsán dne 20. XI. 1944 s Janem Svistag, Nereznice, Jiřím Delokem, Široky Luk, Petrem Mihalem, Bustino.
Jan Svistag vypovídá: Jeli jsme vlakem do Tacovo. V Ternove zastavili ruské vojáci
vlak a 3 ruské vojaci nařídili, abychom opustili vlak a ptali se proč jdeme do čs. armády.
Vyhrožovali, že kdo neopustí vlak toho zastřelejí. Já jsem podlezl vlak a schoval jsem
se s jinými 20 muži v prázdném dobytčím vagoně. Jak vlak odejel a naše lidé, kteří
chtěli do Tacova, začali naskakovat, pustili ruské vojáci střelbu. Já chci do čs. armády
a ostatní taky, ale rusové nás nutí do RA.
Správnost potvrzuje:247
Jiří Delok vypovídá: Když z Nereznice vyjel vlak, tak tam byli 2 ruské vojáci /jeden
seržant/ a nařídil, aby na druhé stanici, a to v Ternove všichni musí jíti do RA. Ve
vlaku mne poznal, že jsem byl partyzánem /podle bluzy/ a ptal se proč nechci vstoupit do RA. Já jsem mu odpověděl, že jsem zde odveden a že chci sloužiti v čs. armádě.
On mi ale odpověděl, jestli nezůstanu v Ternove, tak budu zastřelen. V Ternove jsem
se schoval s druhými 2 vojáky v krytém vagoně a jak vlak odejel z Tarnova jsem naskočil. Při tím jsem viděl, jak rusové pustili střelbu.
Správnost potvrzuje:248
Petr Mihal vypovídá: Dal jsem se 18. XI. 1944 odvésti do čs. armády, kde chci sloužiti a jsem v Tacove v kasárnách. O ½ 4 odpoledne přišel ruský kapitán a řekl nám, že
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Na počátku 2. světové války se takto nerozlišovaly národnosti, generál Píka při jednání se Sověty používal termín „československých státních příslušníků“.
Přepis depeše referentem ministerstva zahraničí daný na vědomí ministerstvu národní obrany. Viz
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-2.
Následuje podpis svědka.
Následuje podpis svědka.
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zítra přijedou mašiny a on nás všechny odveze do RA. Prohlásil, že je třeba sloužiti
v RA, jelikož RA nás osvobodila a na Češi.
Správnost potvrzuje:249
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2047.

DOKUMENT 108

1944, 20. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi pomocníka vojenského velitele okresu Volové rotného Krále o situaci
v daném obvodu.

1./ Dne 19. XI. přišel do Volové sov. poručík svolat shromáždění lidí, kde mluvil
agitoval pro připojení k SSSR. Používal při tom tyto hesla: „Sov. vláda se bude o Vás
starat, bude sem dopravovati mouku, šaty, obuv a budete mít práci.“
Náčelník milice ve Volové ŠEGDA po schůzi nechával podpisovat listinu o připojení. Na schůzi bylo asi 100 lidí a z toho se podepsalo 25. Ostatní se nějakým způsobem vytratili.
2./ Dne 17. XI. byla do Volové přivezena dvěma sov. auty pšenice, se které bylo
rozdáváno jen těm rodinám, jichž mužové, nebo synové se přihlásili do R. A.
3./ Dne 19. XI. přijel do Volové plukovník R. A., zavolal si velitele okresu a jeho pomocníka /rotného krále/ a začal se jich vyptávat co tam dělají. Dále se ptal, jaké jsou
národnosti. Když rotný Král prohlásil, že je Čech, byl podroben skoro výslechu. Musil
říci, jaké má školy, kde žil, co dělal, jaký má poměr ke Karp. Ukrajině a pod.
4./ Ve Volové byl zvolen NV okresní, v jehož čele byl postaven TAKAKOVIČ z REPINÉ u VOLOVÉ. /komunista, byl 5 let v Rusku, v čs. armádě v SSSR nesloužil./ Ve
Volové pracuje ppor. Šteka a rtm. LEDNEJ /říkají, že jsou od vládní delegace, ale jsou
asi z REICINOVY skupiny/. Při schůzi vyzval Tarakovič našeho voj. okres. velitele,
aby místnost opustil, avšak ppor. Štětka250 a rtm. Lednej měli samozřejmě povoleno
tam zůstat.
5./ Tento týden odjelo asi 200 dobrovolců naverbovaných do R. A.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2109/taj.
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Následuje podpis svědka.
Josef Štětka (1885–1963). Člen KSČ od roku 1921, od roku 1925 poslanec Národního shromáždění.
Koncem března 1939 emigroval do SSSR, koncem roku 1943 byl moskevským vedením KSČ vyslán do
Československé vojenské jednotky v SSSR, kde působil u osvěty. ŠTĚTKA, Josef: Obžalován z velezrady.
Podle vyprávění Josefa Štětky a podle archivních materiálů zaznamenal Zbyněk Kožnar. Mladá fronta,
Praha 1962.
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DOKUMENT 109

1944, 21. listopadu, Moskva – Generál A. Hasal zasílá ministerstvu národní obrany
a hlavnímu velitelství situační hlášení z území postoupeného do československé
správy prostřednictvím generála H. Píky, který k němu připojil své vlastní hlášení.

Generál Hasal zasílá toto hlášení:251
„Na osvobozeném území, postoupeném do rukou čs. správy, byla vyhášena mobilisace záložníků narozených v r. 1904 i mladších, a osob příslušejících ku speciálním jednotkám a službám narozených v r. 1899 i mladších.
Mobilisace provádí se etapami podle okresů. Mobilisované odesíláme zatím ku
doplnění 1. čs. sboru. Jejich počet sdělím po ukončení mobilisace.
K organisování pohraniční stráže a sboru státní bezpečnosti přiděluji sem pro nedostatek voj. příslušníků potřebný počet lidí, jimž vydávám výstroj i výzbroj.
Potřebujeme bezodkladně transportní prostředky a výstroj.
Znovuzřízení čs. branných sil na osvobozeném území je nutno projednat v Moskvě, jelikož velitel fronty nemá dosud žádných instrukcí. Proto já nemohu začít
s uskutečňováním plánů, vypracovaných ŠVBM. Nutno urychleně projednati přemístění náhradního pluku na osvobozeném území, aby se výcvik mohl provádět zde.
Máme k disposici kasárny pro pluk.
K ulehčení práce vojenské, nutno co nejrychleji ukončiti jednání o zřízení čs. vojenské mise ve smyslu dohody ze dne 8. května t. r. odešlete urychleně dekret presidenta republiky, nařizující voj. služební povinnost některých lidí, výnos o jmenování
mnou důstojníky /přiznání hodnosti/ v němž se mění nebo doplňuje výnos MNO čj.
2583 dův. III/1. odd. z 1. 6. 1944.
Důstojníci, poslaní v září k VOÚ, dosud nepřijeli.
Prostřednictvím Píky poslal jsem telegraficky různé doklady, dotazy a požadavky.
Dosud nedostal jsem od něho žádných zpráv a jeho zákrocích.“
K tomu hlásím:
Všechny otázky jsou projednávány s vrchním velitelstvím R.A. Výstroj a výzbroj
jsou dodávány postupně na ty jednotky, které budou moci býti postaveny podle počtu
mobilisovaných – vše konkrétně, na skutečně existující potřeby, t. j. nic do předu.
Radiospojení s VOÚ dosud není. Moje žádost nebyla přijata, jelikož o povolení
radiospojení a rozhlasu žádal sovětskou vládu velvyslanec. Proto vojáci o věci nechtěli
jednat, dokud nebude rozhodnutí /aby se věc neprojednávala „pod dvou kolejích“/.
NKID sdělil, že se zatím nepovoluje.
Náhradní pluk se přemisťuje na Podk. Rus. Doslechl jsem, že snad i Svoboda žádal
přemístění sboru na Podk. Rus.
Důstojníci z Anglie /skup. Vrzáček/ budou snad již v Chustu.
gen. Píka
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/19, Zpráva ze dne 21. listopadu, ZOE 112141-44.
Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše poř. č. 6726/1 s datací: Do Londýna, dne 19. listopadu 1944; Tamtéž, ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, Telegram č. 22;
tamtéž, sb. „37“, sign. 37-205, Hlavní velitelství č. j. 1157/taj. – 2. odděl. 1944.
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VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 22 z 18. listopadu 1944.
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DOKUMENT 110

1944, 20. listopadu, Chust – Telegram podplukovníka V. Koutníka pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání 289 záložníků pro 1. československý armádní
sbor v SSSR.

Na rozkaz gen. Nižborského odeslal jsem dnes, t. j. 21. listopadu v 17.00 hod. deset
aut s 289 záložníky s učením pro 1. čs. sbor. Podle dohody velitelství osvobozeného
území s velitelstvím IV. UF prosím o další transportování záložníků k přejímací stanici 1. čs. sboru v Samboru.

Prosím o telgr. rozhodnutí, abych mohl zahájiti jednání se sovětskou vládou. Jsem
přesvědčen, že bez pomoci Vrch. Vel. R.A. první školy nebudeme moci sami dobře
organisovat a hlavně vybavit cvičným materiálem.
gen. Píka.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 21. listopadu
1944.

DOKUMENT 112

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 28.

1944, 21. listopadu, Moskva – Generál H. Píka informuje Londýn o své nové intervenci ve věci dobrovolného náboru do Rudé armády na Podkarpatské Rusi.

DOKUMENT 111

Dodavkem k depeši číslo 729-743/16.252
Na mou ústní intervenci ve věci náboru dobrovolců z POKAR. RUSI do R.A.,
zplnomocněnec sovětské vlády a Vrchn. velitelství odpověděl, že občané PODK. RUSI
dobrovolně se hlásili do R. A. a že sovět. velitelům bude těžko propouštět a vyhánět
z řad R.A., kde mohou bojovati za stejné cíle: Porážku Německa.
Je dále pro ně nepříjemné desavuovat sovětské velitele, kteří dobrovolce přijali.
Zdůrazňoval jsem, že právě dnes potřebujeme velký počet mužů na doplnění
sboru a to je možné jen využitím všech mobilisovaných občanů PODKARP. RUSI. Na
to nedal odpověď.
Věc musí býti řešena politicky.

1944, 21. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna depeši generála
A. Hasala o dohodě mezi ním, vládním delegátem a generálem B. Bočkem o výcviku
nižších důstojníků.

Depeše od gen. Hasala pro MNO:
„V důsledku jednání mezi vládním delegátem s gen. Bočkem /v zastoupení velitele 1. čs. sboru/ v otázce výchovy a bojového výcviku důstojníků pro 1. čs. sbor bylo
dohodnuto:
první část nižších důstojníků vycvičí sbor vlastními prostředky /silami/ z vhodných vojáků. Ostatní pro doplnění sboru: z osvobozeného území bude odesláno asi
250 mobilisovaných pro pěchotu, 250 pro dělostřelectvo a po 60 mobilisovaných pro
ženijní a spojovací jednotky. Kromě toho budou zřízeny odpovídající školy pro výchovu důstojníků v záloze při výcvikových střediscích na OÚ.
gen. Hasal.“
K tomu dodávám:
Výchova důstojníků v záloze musí býti vedena racionálně, jednotně, rychle a odborně. Sbor nemá ani vhodných instruktorů, ani pomůcek. Dosavadní krátké kursy
/t. zv. důstojnické školy/ nebyly na výši /viz Buzuluk a u Černovic/.
Proto navrhuji soustředit školení nových důstojníků v záloze v jednom místě,
ustanovit zkušeného velitele, přidělit vhodné instruktory. Jelikož nemáme ani materiálu, ani učebných pomůcek ani dostatek důstojníků znající dokonale sovětský materiál a sov. taktiku, doporučuji vyžádat si několik zkušených instruktorů ze sov. učilišť
/pro každý předmět alespoň jednoho/, zároveň plné soupravy učebných pomůcek –
modelů, náčrtů, instrukci o nejnovějších zkušenostech bojových atd. s plnými učebnými programy. Nám by příprava instruktorů, programů, pomůcek trvala několik
měsíců.
Sovětští důstojníci byli by jen odbornými pomocníky, velitel školy, velitelé jednotlivých skupin zbraní a částí musí býti čsl. důstojníci, kteří přítomnosti sov. učitelů
nabudou zkušenosti, zdokonalí se a příští kursy mohou vésti sami.

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, depeše poř. č. 6703/3. Dále tamtéž, sb.
„22“, sign. 22-12/15 jako Zpráva ze dne 22. listopadu 1944. Dále tamtéž, sb. „37“,
sign. 37-205, Hlavní velitelství, Příloha k č. j. 1171 taj. HV-2. odděl. 1944.

DOKUMENT 113

1944, 21. listopadu, Chust – Protokol 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného
území s Vasilem Forkavcem z Teresulu, vedoucím desítky mužů k odvodu do Ťačeva,
o zákroku vojáků Rudé armády proti nim.

Dne 20. XI. 1944 vedl jsem k odvodu do Tacova 40 mužů a došli jsme do Neresnice, kde nás vyzvali ruské vojáci, abychom nešli do čs. armády, nýbrž do RA, jelikož
tady je ruská Ukrajina a česká nebude. Když chlapci neuposlechli a se začali rozutéci,
tak začali střílet. Potom odešli rusové do Vulchovce, kde nás znovu chtěli chytati, my
jsme jim proklouzli. Nás došlo 40 mužů a kde jsou ostatní 30 nevím, jelikož veliká
část byla chycena ruskými vojáky násilím.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2048.
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Tj. ZOE 112245-44.
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1944, 21. listopadu, Ťačevo – Vojenský velitel okresu Ťačevo svým č. j. 218/XI/1944
informuje Velitelství osvobozeného území o zásobování obyvatelstva od Rudé
armády.

Dnes obdržel jsem přiložený rozkaz z Upravleni tylu 4. ukraj. fronty a 1.945 kg
obilí, které jsem předal NV.
Dále přijeli dnes další auta s obilím, podle výpovědi lt. Telaznikova 10 tun pro
dobrovolníky,253 a přiložím opis komandirovky.254

velení R. A. samo rozhodne o přemístění sboru k jinému velitelství fronty /na Podk.
Rus/, nebudeme mít žádných námitek, neboť může to mít určité výhody, jako snadnější doplňování, že však o to oficielně sám žádat nebudu, poněvadž přemisťování
sboru /hlavně týlových služeb a některých skladů/ vyžádá delší doby. Je výhodnější,
aby místo přesunu si sbor trochu odpočal a se přeorganisoval. Pro doplnění máme
dostat hotové polní prapory, které mu postaví a vycvičí velitelství OÚ.
Gen. Píka
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 11-12/19, zpráva ze dne 22. listopadu 1944, ZOE 112242-44.
Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-205, Hlavní velitelství č. j. 1169/ taj. – 2. odděl. 1944.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.
DOKUMENT 116
DOKUMENT 115

1944, 22. listopadu, Moskva – Generál H. Píka zasílá generálu S. Ingrovi depeši generála A. Hasala pro ministerstvo národní obrany s žádostí ministra F. Němce o přemístění 1. československého armádního sboru v SSSR na Podkarpatskou Rus, k níž
připojil vlastní poznatky.

Gen. Hasal zaslal tuto depeši pro MNO:
„Vládní delegát požádal velitele 4. ukrajinské fronty o přemístění 1. čs. sboru na
osvobozené území, do svazku 4. ukrajinské fronty. Gen. Píka jedná o tom v Moskvě.
Je nevyhnutelně nutné, aby v otázkách osobních, doplňování a jiných /vyjma operačních/, byl spor podřízen veliteli osvobozeného území.“
Gen. Hasal
Mně gen. Hasal sdělil, že vládní delegát o to žádal ve smyslu čs.-sovětské dohody z 8. 5. 1944, že jednotky, bojující po boku R. A. mají býti zasazeny na čs.
území. Velitel fronty odpověděl, že tato otázka může býti řešena jen vrchním velitelstvím R. A. gen. Hasal mne žádal, abych začal s jednáním o přemístění sboru na Podk.
Rus.
K tomu hlásím: Nechci rušit plány vrchního velení žádostí o přemístění sboru,
neboť odůvodnění neobstojí – sbor již bojuje na čs. území /pod Duklou/.255 Měl jsem
sice o tom rozhovor se zplnomocněncem vlády, který se o věci dověděl a řekl, že je neúčelné brát sbor z prostoru, ve kterém již bojuje a řekl, že je neúčelné brát sbor z prostoru, ve kterém již bojuje a který zná. Prohlásil jsem zplnomocněnci, že jestliže vrchní
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Ke slovu se váže rukopisná poznámka zelenou tužkou: „do R. A“.
Přílohy se nepublikují.
255
Generál S. Ingr svým č. j. 939/taj. 1. oděl. 1944 ze dne 9. prosince sdělil: „Žádost o přemístění sboru na
‚osvobozené území‘ nemá podkladu, poněvadž sbor na čs. osvobozeném území je. Článku 3 dohody ze dne
8. května je tedy vyhověno a nelze se ho proto dovolávat. Přemístění sboru na Podkarpatskou Rus by sice
přineslo určité výhody s hlediska doplňování a některých potřeb osvobozeného území, ale poněvadž jde
o věc, o níž rozhoduje sov. vrchní velení podle svých potřeb, nesmí přemístění sboru být vymáháno za každou cenu. V žádném případě se nesmí stát příčinou konfliktu mezi sov. velením a vládním delegátem.“
VÚA–VHA, sb. „37“, sig. 37-104/18.
254
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1944, 22. listopadu, Moskva – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise
s žádostí o naplnění ústní úmluvy odesílat transporty mobilizovaných k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.

Transporty mobilisovaných do čs. armády, které podle naší úmluvy měly býti odesílány prázdnými zásobovacími kolonami do Samboru, byly zadrženy v Mukačevě
a jeden, který byl již na cestě byl dokonce vrácen z Užhorodu do Mukačeva.
Prosím, aby nám bylo umožněno odesílání mobilisovaných na doplnění 1. čs.
sboru, neboť nemáme dopravních možností a hlavně pohonných hmot, abychom sbor,
který lidi nutně potřebuje, v nejkratší době doplnili.
Odesílání transportů z Chustu do Mukačeva bylo vždy předem oznámeno náčelníku štábu IV. UF, na jehož žádost byl npor. Ney odeslán k plk. Stepčinu pro podrobné
pokyny ohledně dalšího transportu z Mukačeva do Samboru.
Vyprošuji si laskavou odpověď a zůstávám, vážený pane generále, s úctou dov. den.
Hasal-Nižborský.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 31.

DOKUMENT 117

1944, 22. listopadu, Chust – Telegram gen. A. Hasala pro generála L. Svobodu, aby
projednal pro každý transport mobilizovaných povolení u štábu 4. ukrajinského
frontu prostřednictvím štábu 1. ukrajinského frontu.

Z transportu 15 aut dojela 21. t. m. 13 aut. Dvě auta se vrátil nazpět. Náklad
z těchto byl přeložen. Kolona byla vrácena z Užhorodu zpět na Užok a použila pak
cesty Volovec – Volové. Spotřebováno bylo tím o 3 tuny benzinu více. Podle sdělení
štábu 4. ukraj. fronty naše transporty nesmí používat cest přes průsmyk Užocký a Verecký. Projednejte proto vždy pro každý jednotlivý transport povolení IV. UF prostřednictvím 1. UF. Než bude vyřešena otázka zásobování přidělených nám aut APH,
potřebuji od Vás další benzin.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 32.
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DOKUMENT 120

1944, 22. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o příchodu partyzánských skupin a jejich odeslání k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.

1944, 22. listopadu, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala s informací o odeslání souprav stejnokrojů československého vzoru, polních kuchyní
a vyžádání benzinu pro Velitelství osvobozeného území v Moskvě.

Podle sdělení štábu IV. UF 256 přešly z nepřátelského týlu partyzánské skupiny
vedené ppor. Perečinským257 a Magaritem,258 ve kterých je asi 120 Čechů a Slováků.
Požádal jsem štáb fronty, aby byli odesláni k Vám.259

Na Vaši šifrovku ze dne 19. 11. 1944:
18. 11., odeslal jsem autotransportem 500 souprav, 16. 11. 16 aut s 1.000 soupravami stejnokrojů čs. vzoru; 16. 11. jsem vám odeslal 15 aut a 10 tun benzin, npor. Ney
převzal 2 autokolony a odejel 15. 11. 1944.
19. 11. 1944 jsem Vám odeslal autem 2 kuchyně.
Ohledně dodání 40 tun benzinu IV. UF jsem odeslal šifrovku do Moskvy číslo
906/m.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 30.

DOKUMENT 119

1944, 22. listopadu, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala s žádostí o utvoření a vycvičení ženijní roty hledačů min pro 1. československou samostatnou tankovou brigádu v SSSR.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Šifrovka z 1. ukrajinského frontu č. 17.

DOKUMENT 121

Podle sdělení gen. Píky ze dne 17. 11. 1944 rozhodl maršál Stalin, že 1. čs. sam. tanková brigáda obdrží tanky v nejbližší době.
Prosím utvořte a vycvičte urychleně rotu hledačů min 123 lidí pro 1. čs. sam. tank.
brigádu.
Velitel roty ppor. Fuksa se nachází ve výcvikovém ženijním praporu.
Mezi mobilisovanými na osvobozeném území a k nám odeslaným k doplnění 1. čs.
sboru se nenachází spojaři a ženisté. Podle sdělení se soustřeďují v Krivé.
Vzhledem k tomu, že máme veliké ztráty a veliký nedostatek těchto specialistů
u jednotek 1. čs. sboru, prosím odeslání všech – kromě nepostradatelných instruktorů – pro doplnění 1. čs. sboru.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Šifrovka z 1. ukrajinského frontu č. 16.
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Telegramem dne 22. listopadu ve 3.50 hod.
Michal Perečinský (1913–?). Původním povoláním učitel. Na východní frontě v březnu 1943 přešel
k Rudé armádě a posléze vstoupil do Československé vojenské jednotky v SSSR. Po absolvování školy
Ukrajinského štábu partyzánského hnutí vysazen jako velitel sedmnáctičlenného výsadku severně od
Humenného, poté velitel partyzánského oddílu „Za slobodu Československa“.
Správně: Vasil Mohorita (1918–?). V roce 1943 vstoupil do Československé vojenské jednotky v SSSR.
Po absolvování školy Ukrajinského štábu partyzánského hnutí vysazen v noci z 26. na 27. září 1944
v prostoru Humenného jako velitel československo-sovětského oddílu „Borkaňuk“.
Generál L. Mechlis dne 22. listopadu 1944 generálu A. Hasalovi telegramem sdělil: „Na Vaše telegramy
Vám sděluji, že jsem nařídil, aby skupina 120 partyzánů byla odeslána k 1. čs. sboru. Bylo mně sděleno, že
v náhr. pluku se nachází také několik desítek partyzánů – Čechoslováků. Nařídil jsem otázku vyjasniti
a ihned mně sdělit výsledek. Nařídil jsem současně, odeslat jmenované k disposici gen. Svobody. Schvaluji
opětovně, aby mobilisovaní pro čs. sbor byli odesláni na stanici Sambor. V daném případě se nyní nachází
v Mukačevě skupina mobilisovaných; navrhl jsem pomoc při jejich přesunu do Samboru.“ VÚA–VHA,
f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 3691 92.

[124]

1944, (22.)260 listopadu, Chust – Hlášení velitele transportu mobilizovaných branců
pro 1. československý armádní sbor v SSSR poručíka Pavla Fialy o jeho zadržení sovětskými orgány v Mukačevu.

Dne 21. listopadu 1944 jako velitel transportu mobilisovaných branců k 1. čs.
sboru přijel jsem do MUKAČEVA asi ve 22.00 hod.
Byl jsem vyzván doz. důst. RA k veliteli města, kde jsem měl projednat další odvoz
transportu do SAMBORU. V místnosti velitele města byli 4 branci ukrajinské národnosti. Tázal jsem se jich proč jako státní občané československé republiky nejdou do
naší armády. Jeden z nich odpověděl, že se hlásí do RA dobrovolně.
Na to velitel města dal rozkaz, abych byl zadržen. Tázal jsem se ho proč a protestoval jsem a žádal jsem o soukromou rozmluvu. Odpověděl, že nemá čas, abych šel
s jedním kpt. RA k dozorčímu důst. RA.
Přivedli mne k jednomu generálovi RA, který prozkoumal moje dokumenty a dal
mi rozkaz, abych odejel s transportem do Užhorodu. Po návratu k doz. důst. byl jsem
však znovu zadržen a odjezd mi byl zakázán až do dalšího rozkazu.
Asi v 01.20 [hod.] dostal jsem od kpt. RA rozkaz, abych odejel s Transportem
přímo do Samboru. Při tom mi nechtěl vydat žádné APH, ani žádné písemné
potvrzení. Na to jsem mu řekl, že do Samboru nepojedu a žádal jsem o ubytování
transportu. Zároveň jsem mu řekl, že příštího dne odejedu na VOÚ, kde o tom podám
hlášení.
Na to mi byl přidělen špinavý dům bez oken. Stravu transport žádnou nedostal. Při
pochodu k autům uviděl mne znovu velitel města a tázal se proč jsem nebyl zadržen
a dal mi rozkaz, abych se dnes 22. XI. u něho znovu hlásil. Na to jsem ubytoval transport v přidělené mi budově a odejel jsem k VOÚ.
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Dokument není datován, určená datace vychází z jeho obsahu.
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Před tím jsem se tázal, kde je náš styč. důst. npor. NEY, bylo mi kpt. RA sděleno,
že už 2 dny není a kdo že má vůbec právo ho určovati.
Dne 21. XI. 44 otkal jsem v MUKAČEVĚ kpt. RADU se spojkou, který žádal u velitele města ubytování. Toto skutečně dostal, avšak během noci bylo po něm pátráno,
aby se dal registrovati.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2061/taj.

DOKUMENT 122

1944, 23. listopadu, Moskva – Generál H. Píka informuje generála A. Hasala o svémpostupu ve věci náboru dobrovolníků na osvobozeném území do Rudé armády.

Na Váš telegram číslo 10:
MNO a Hlav. velitel informováni dne 10. XI. 44.
Zákrok u Vrchn. velit. R. A. provedl jsem čj. 3913/44 ze dne 16/XI, MNO a HV zaslal jsem dne 18/XI tuto depeši:
„Velvyslanec mne informoval o depeši presidenta republiky týkající se presidenta
u LEBEDĚVA, ve věci náboru dobrovolců z Podkarpatské Rusi do R. A.
K tomu hlásím:
Velvyslanec nepodal žádné noty sovětské vládě. Ve své kompetenci mohl jsem
učinit proto jen zákrok u Vrch. velit. R.A., nikoliv však zásadní, nýbrž jen formální.
meritorně je to otázka čistě politická a bylo třeba ji řešit diplomatickým zákrokem.
Já jsem se snažil dosáhnout cíle, mírným upozorněním a žádostí o uvolnění dobrovolců.
Zplnomocněnec sov. nár. Komisařů a Vrchn. velit. R. A. zaslal jsem tento písemný
zákrok:
[…]261
Oficielní odpovědi jsem dosud nedostal.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3934/taj./1944.

DOKUMENT 123

1944, 23. listopadu, Chust – Náčelník štábu Velitelství osvobozeného území podplukovník V. Koutník svým č. j. 176/dův. 1944 oznamuje velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR odeslání 240 záložníků a nováčků.

Velitelem transportu je npor. pěch. Elovič, velitelem autokolony rtm. Syč Ladislav.
S transportem záložníků /240/ na 8 nákl. autech, odesílám ještě 3 nákl. vozy s prázdnými barely. Pro transport byla velitelem IV. UF určena osa Chust – Volové – Dolina –
Strij – Sambor.
Současně zasílám i opis pres. protokolů /6 kusů/263 ze dne 21. listopadu odeslaných nováčků. tento transport, spolu s transportem ze dne 19. t. n. byl zadržen v Mukačevě a nemáme dosud rozhodnutí k jejich dalšímu odsunu. Npor. Ney, který byl
určen pro organisování transportu v Mukačevě byl odeslán velitelstvím IV, UF zpět
k VOÚ. Nebylo zjištěno, zda dorazily tam kuchyně, které jste oznámil Vaším čj. 1/taj.
ze dne 14. t. m. VOÚ žádalo velitelství IV. UF o další odsun těchto záložníků.
Prosím o odeslání dalších pohonných hmot, abychom mohli odeslati urychleně
zbývající záložníky v Rachově, Ťačevě a Sevljuši.264
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

DOKUMENT 124

1944, 23. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 177/dův. 1944 oznamuje generálovi L. Svobodovi odeslání transportu 11 aut se 240 záložníky a připomíná potíže s odsunem mobilizovaných.

Odesílám dnes transport 11 aut, z nichž 8 naloženo záložníky /240/ a 3 s prázdnými barely. Jelikož odsun mobilisovaných je velmi ztěžován a nelze se plně spolehnouti na odsun, jak byl dohodnut při naší návštěvě, odesílám tento transport na autech
ke sboru. Dva transporty celkem asi 580 lidí, jak jsem již sdělil telegraficky, byly zadrženy v Mukačevo. Mám zde připraveno k odsunu pro sbor ještě přes 1.000 lidí
a u [pplk. K.] Střelky pak je v Sevljuši asi 800 dobrovolníků, které prozatím zde cvičíme. Povolení k přesunu zál. pluku na osvobozené území dosud není.
Odesílám npor. Eloviče k 1. čs. sboru. K dopisu přikládám výpis z dopisu gen. arm.
Petrova ze dne 16. t.m.265 Podrobnosti bude vám hlásit npor. Elovič sám, má zpráva
o celém případu následuje.
Npor. Ney měl organisovat odsun záložníků v Mukačevě, byl však velitelem města
zadržen. Jmenovaný byl po svém propuštění odeslán k náhr. pluku.
Prosím o urychlené zaslání dalších pohonných hmot, abych mohl co nejrychleji
odeslati záložníky, určené pro 1. čs. sbor.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

Odesílám ku sboru dnešním transportem 240 záložníků a nováčků. Opisy pres.
protokolů jsou přiloženy /24 kusů/.262 Potvrďte příjem protokolů.
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Text již publikován – viz DOKUMENT 69.
V dané archivní jednotce nejsou dochovány.
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V dané archivní jednotce nejsou dochovány.
Viz DOKUMENT 122.
Nepublikuje se. Celý telegram ministru F. Němcovi viz DOKUMENT 68.
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DOKUMENT 125

DOKUMENT 127

1944, 23. listopadu, Chust – Hlášení desátníka Demetera Svaly a svobodníka Jura
Kulije z Vonihova o činnosti místního národního výboru i rotmistra Ivana Vaše
v místě.

1944, 23. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 26/taj. 1944
podává Velitelství osvobozeného území zpravodajské hlášení o zadržení československých branců z obce Varjace sovětským velitelem města.

1/ NV VONIHOVO byl zvolen podle přiloženého protokolu266 v zákonité volbě
lidu.
Po příchodu rtm. Vaše byl ustanoven nový NV tak, že bylo bez vědomí občanů určeno několik jedinců jako NV stejně tak i velitel milice.
2/ Aby byli získáni dobrovolci do RA, byl rozebrán židovský majetek a dříví a prodán za peníze dobrovolcům a nově ustanovené milici. Peníze si ponechali, poněvadž
nikdo o těchto penězích neví. Účet výboru nikdo nepředložil.
3/ Dále byli místnímu obyvatelstvu odebráni berani, z nichž část byla dána příslušníkům RA a zbytek si ponechali.
Svědkové mohou být získáni.
Des. Svala Demeter v. r.
svob. Kulij Jura v. r.
Svědkové:
Gabory Demeter
Popovič Vasil
Bochsaj Petro, všichni VONIHOV

Dne 23. t. m. ve 14 h[od.] došli lidé z vesnice Verjace, kteří podle mobilisační vyhlášky podléhají mobilisaci do m. Sevluš a vešli do dvora okresního úřadu. Byli zadrženi ruským velitelem města Sevluš. Byli na dvoře seřazeni a důvěrník NV obce
Verjace dostal rozkaz od jednoho ml. lejtenanta RA /patří k velitelstvu města Sevluš/,
jehož jméno neznám, jen z vidění ho znám, aby dal soupis na 20 osob z předvedeného mužstva a přidělil je na práci na jakési letiště města Sevluše.
Když jsem si zašel k ml. lejtenantovi, abych záležitost osobně projednal a se mnou
šel i důvěrník obce Verjace, rozkřikl se ml. lejtenant na důvěrníka, aby vykonal dříve
již daný rozkaz. Za krátkou dobu přišel ml. lejtenant za mnou a řekl, že důvěrníkovi
dal rozkaz, aby dal 20 takových mužů, kteří mobilisaci nepodléhají.
Po krátké době jsem s důvěrníkem znovu vyšel na dvůr. Ml. lejtenant nás uviděl
a řekl důvěrníkovi, když jsi dnes nemohl dát 20 lidí, dodáš zítra 100 – vezmou s sebou
jídlo na 3 dni a vrátí se z práce až potom. Odešli jsme, po krátkou dobu byl důvěrník
zavolán do kanceláře. Když jsem se asi po 10 minutách vrátil z mé úřední místnosti
na dvůr, byli již všichni mobilisovaní odeslané na jakousi práci. Když jsem se zeptal
zástupce velitele města, kapitána RA, co se s lidmi stalo, řekl mi, že to nemusím vědět.
Odešli na práci.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2096/taj.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2031/taj.
DOKUMENT 126

1944, 23. listopadu, Chust – Svědectví Michala Cikala z Vonihova o „zajišťování“ židovského majetku milicí.

Selská rada provádí každé noci rozvážení zajištěného židovského majetku. Při tom
milice zajišťuje vesnici, aby nikdo neviděl, že majetek se odváží selské radě.
Minulé noci přivezli ve 23.00 hod. vůz s nábytkem a prádla k Nemesi Michalu,
jehož syn jest sekretářem Národního Výboru.
Cikal Michal v. r.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2096/taj.
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V dané archivní jednotce není dochován.
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DOKUMENT 128

1944, 23. listopadu, Mukačevo – Článek L. Koševého v Zakarpatské pravdě č. 11 –
Protestní schůze obyvatelstva města Rachova z důvodu zatčení pravoslavného faráře československým vojenským velitelem.

Farář Georg Šelever vystoupil na schůzi v městě Chustu dne 12. listopadu t. r. se
zapálenou řečí, ve které blahopřál ruské armádě, osvoboditelkyni Zak. Ukrajiny.
Ve své řeči farář vyzval k dobrovolnému vstupu do Rudé armády a k domáhání se
sloučení Zak. Ukrajiny se svou mateřskou zemí, sovětskou Ukrajinou. Když se vrátil
domů, farář Šelever byl nečekaně volán k čsl voj. veliteli ppor. Ivanu Bistraninovi. Čsl.
velitel začal křičeti a nadávati na faráře za jeho vystoupení v Chustu a poté ho zatknul.
Faráře doprovodili přes město Rachov pod eskortou do vězení, kde ho umístili do
cely s těžkými provinilci.
Obyvatelstvo města Rachova dozvěděli se o tom – sešlo se k protestní schůzi proti
nezákonnému zatknutí pravoslavného faráře. Na schůzi bylo přítomno 1.120 osob.
Schůze probíhala bouřlivě s požadavkem zatčení čsl. vojenského velitele. Na schůzi
byla přijata následující resoluce:
„My občané Rachova, nyní kategoricky protestujeme proti chování se čsl. okresního velitele v Rachově, ppor. Ivana Bistraniny, který dne 16. listopadu t. r. demonstrativně dal zatknouti faráře Jiřího Ševelera za to, že on projevil na schůzi svůj názor

[129]

o připojení Zak. Ukrajiny k sovětské Ukrajině. Tento fakt pokládáme za porušení
práva otevřeně vysloviti svoje mínění. Požadujeme provedení vyšetřování i přivedeniků viníků k odpovědnosti!“
Pod nátlakem obyvatelstva farář byl okamžitě osvobozen a čsl. vojenský velitel
uprchl z města. Účastníci na schůzi řekli: „Každého kdo bude pronásledovat ta, kteří
vyjadřují se za připojení Zak. Ukrajiny ke sovětské Ukrajině, budeme smrtelně bíti.“267
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 129

1944, (23.)268 listopadu, Moskva – Osobní dopis generála H. Píky pro generála L. Svobodu s poukázáním na úmysly hlavního velitele generála S. Ingra na reorganizaci
1. československého armádního sboru v SSSR i jeho rozhodnutí o zrušení povýšení
důstojníků bez souhlasu ministra národní obrany.

Podej proto podrobné hlášení o skutečných možnostech a vlastní návrh.
Nepříjemné rozhodnutí o zrušení povýšení bez souhlasu MNO, zákaz udělování
vyznamenání se mi nepodařilo dosud změniti, přes velmi energické a velmi ostré objasnění. Nejlépe se urovná věc až přijede gen. Ingr, neboť Hlavní velitelství přijede
brzy na Slovensko. Jsem přesvědčen, že až na místě uvidí neudržitelnou situaci, bude
prosazovat naše požadavky lépe.
Bylo chybou, že Jste nedělali předběžného návrhu, nebo alespoň že Jste neupozornili na pravý stav věcí.
Tak mohu nám vytknout, že jsme neukáznění a že zavádíme v služebních řádech
anarchii.
Podej zprávy kurýrem.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 273/1/36.

DOKUMENT 130

Milý bratře.
Zdravím Tě vřele i celý sbor a přeji plný úspěch a bojové štěstí na půdě naší vlasti.
Čs. sbor dostal čestný a historický úkol překročit KARPATY a zúčastnit se osvobozování Republiky. Splnil ho čestně a slavně, je již na svobodné části Československa.
Přinesl těžké oběti. Je však nezbytno, aby pokračoval v postupu, národ Vás čeká
v hloubi našeho území. Dnešní stav pěchoty, nepatrný počet bodáků v rotách a praporech dává málo nadějí, že v této široké, ale velmi řídké sestavě bude moci úspěšně,
bez zastávky pokračovati v nepřetržitém boji. Je třeba buď rychle doplnit pěchotu,
nebo ji přeorganizovat na dobře vybavené taktické jednotky, schopné dalšího útočného boje. Nebude-li okamžitě možno doplniti ztráty, bude lépe zredukovati počty
pěších praporů na dva, ale hodnotné. Sbor pak může dostati úkol odpovídající počtu
4 praporů a ne 6 praporů.
Později bude sbor dostávat pochodové pěší prapory, které plně postaví a vyzbrojí
Velit. Osvob. Území, z mobilisovaných občanů z PODKARPATSKÉ RUSI.
Rozhodně musíme stavět na reálním podkladě a jen na tom, nač stačí naše osobní
/mužstvo/ a velitelské prostředky.
Podle situace rozhodni, jak v úpravě postupovat, bude-li doplnění, počty se mohou
doplnit v bojových pořádcích na frontě, bude-li třeba přeorganisovat, musí být sbor
stažen několik kilometrů dozadu od přední linie, aby byl do nového nástupu hotov.
Stačilo by asi 10 dní.
Na Tvé hlášení o těžkých ztrátách v pěchotě a velit. sboru /pěchota na 90%/ Hlavní
velitel měl v úmyslu hlouběji přeorganisovat sbor a žádá proto organisační data a skutečné početní stavy.
Tankovou brigádu zrušit a držet alespoň jeden sam. tankový prapor /31 tanků/.
Zmenšit týly na nejnutnější míru, přebytečnými lidmi doplnit pěchotu, aby byla zachována stálá bojeschopnost čs. jednotky.
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Srov. DOKUMENT 147.
Dokument není datován, avšak podle jeho obsahu jej lze datovat do druhé poloviny listopadu 1944.
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1944, (23.)269 listopadu, Chust – Hlášení nadporučíka A. Eloviče o jeho zadržení
orgány sovětské kontrašpionáže při služební cestě na velitelství 4. ukrajinského
frontu.

Dne 20. XI. 44 byl jsem odeslán velitelem OÚ generálem Hasalem-Nižborským
k velitelství 4. UF s úkolem vyříditi a zajistiti transporty mobilisovaných čs. záložníků.
Se mnou jel také npor. NEY, 1. čs. sboru.
Při vyřizování v Turja Remete u plk. Stepčina byl jsem zadržen pplk. kontrašpionážní služby a jedním majorem. Pod záminkou, že mi chtějí vymoci propustku na
volný průjezd ke štábu 4. UF, posadili mne do auta a zavezli mne do jejich bytu. zde
mi zdvořile pomohli svléci plášť a na to jeden ze předu a druhý ze zadu mne vyzvali,
abych jim odevzdal zbraň. Potom mně stáhli blůzu, svlékli mne, provedli osobní prohlídku a vše co jsem měl mi odebrali.
Potom pplk. Balabakin /myslím že to je jméno pplk. protišpionážní služby/ vyšel
ven a ponechal mne spolu s majorem. Neřekl mi proč jsem zadržen. během celé noci
do rána 06.00 hod. různí důstojníci kontrarozvědky střídali se v mém hlídání a potom
sepisovali se mnou protokoly o osobní prohlídce. V 06.00 hod., aniž jsem se dozvěděl
důvod svého zadržení, odvezli mne v krytém autě do pokoje jednoho odlehlého domu,
posadili ke mně jednoho majora ke střežení a dali mi přinést snídani. Odmítl jsem
stejně jako ostatní jídlo a prohlásil jsem, že nepřijímám jídlo, doku nebudu propuštěn.
Dne 21. XI. asi v 18.00 hod. byl jsem pozván po druhé k sepisování protokolu
s pplk. Balabakinem. Tázal jsem se znovu po příčině mého zadržení. Prohlásil, že jsem
byl zadržen pro nepovolený vstup do oblasti štábu 4. UF. Když jsem mu řekl, že o toto
povolení jsem několikráte žádal na různých velitelstvích štábu 4. UF a byl jsem zpravidla okazován na příští den, neřekl nic. Dále jsem mu sdělil. že plním rozkazy svého
velitele, t. j. Velitele Osvobozeného Území. Chtěl na mně prohlášení, že vina jest
vlastně na veliteli OÚ, který mne neměl posílati bez propustky vydané orgány RA,
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resp. 4. UF. Na to jsem odpověděl, že má-li tolik odvahy obviňovat velitele OÚ, nechť
tak učiní písemně.
Pak se začal ptát na návštěvu pp. ministra a gen. před XI. 44 v Berehově, na jejich
proslovy a rozkazy činitelům města. Odpověděl jsem, že pp. ministr a generál se zastavili v Berehově během cesty na štáb 4. UF, a že mne ihned při příjezdu do Berehova vyslali k vel. 4. UF, abych sjednal dobu jejich přijetí na štábu 4. UF. Když jsem se
vrátil, byli pp. ministr a generál již v hotelu, kde jsem jim hlásil výsledek svého jednání.
O jejich o rozhovorech mi nebylo tedy nic známo.
Dále se mne ptal co bylo s přísahou složenou veřejnými činiteli p. ministrovi před
odjezdem na štáb 4. UF. Odpověděl jsem, že o tom mi není nic známo. Vím jen, že
p. ministr pronesl několik slov a podal některým osobám ruku. Ptal se také, proč jsem
se 2x zastavil s pp. ministrem a generálem v Berehově v hotelu při návratu z cesty od
štábu 4. UF. Řekl jsem, že pánové jen večeřeli v oddělené místnosti před kterou stála
stráž, která nikoho nepouštěla dovnitř.
Stále na mne vymáhal prohlášení, že nedodržujeme nařízení demarkační čáře. Na
to jsem znovu odpověděl, že nejsem povolané osoba, abych o tom podával prohlášení,
poněvadž nařízení o tom neznám. Potom se mne tázal na návštěvu u delegace města
Chustu v Berehově. Odpověděl jsem, že o tom nic nevím, poněvadž jsem tehdy u delegace ještě nebyl.
Potom mi ukázal dva povolávací lístky pro naše důstojníky, t. j. por. pěch. Hanonaj z Mukačeva a mjr. zdrav. Dr. Varga z Užhorodu, podepsané náč. št. pplk. Koutníkem. Ptal se mne, co o tom vám. Řekl jsem, že jsem tyto lístky doručil z rozkazu náč.
štábu oběma jmenovaným důstojníkům, a že mi bylo známo, že jsme o povolení doručiti tyto lístky žádali. Při této příležitosti chtěl znovu prohlášení, že nedodržujeme
nařízení vně demarkační čáry.
Po výslechu mne vyzval, abych se o tomto protokolu nezmiňoval ani svým nadřízeným a abych jen hlásil, že jsem byl zadržen pro nepovolený vstup do oblasti štábu
4. UF. Na to jsem odpověděl, že této žádosti nevyhovím ale podám o všem hlášení.
Moje zadržení nebylo provedeno pro nepovolený vstup do oblasti štábu 4. UF,
nýbrž proto, že měli podezření, že při konání služebních cest na štáb fronty konám
tajné úkoly, zejména protipropagandu a že vyzývám obyvatelstvo, aby se dostavilo do
Chustu a vstoupilo do čs. armády.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2098.

DOKUMENT 131

1944, (23.)270 listopadu, Chust – Hlášení velitele transportu československých mobilizovaných branců nadporučíka T. Neye o jeho zadržení na štábu 4. ukrajinského
frontu.

Dne 20. XI. 1944, jako velitele transportu mobilisovaných čs. branců jsem vezl
transport do Sevljuše a odtud do Mukačeva, kde další transport měl být zařízen péčí

vel. 4. UF. V Mukačevě mi však nebyl povolen pobyt a proto jsem téhož dne večer se
vrátil do Sevljuše, kde mne nalezl npor. Elovič a předal mi telegram, na základě kterého jsem se měl hlásit pro další instrukce na štábu 4. UF.
Po příjezdu na štáb 4. UF hlásili jsme se u plk. RA Stopčina a začali jsme jednání
o dalším odtransportování uvedeného transportu. Mezitím vstoupil jeden pplk., jehož
jméno neznám, který je však náčelníkem kontrarozvědky a jeden major. Byli přítomni
při projednávání dalšího odsunu a po dokončení vyzvali npor. Eloviče, aby šel s nimi,
že mu obstarají propustku na štáb 4. UF. Několik minut později zavolali mne, že prý
jedeme ke generálovi, který mi předá písemně povolení pro odsun transportu z Mukačeva.
Přivezli mne do bytu pplk. kontrarozvědky, kde mi zdvořile pomohli svléci plášť
a pak na mne vzkřikli „Davajte oružie!“ a začali mne svlékati. Pplk. osobně prohlížel
kapsy a prohlásil, že mne zatýkají pro nedovolený vstup na teritorium 4. UF. Hlásil
jsem mu, že mám telegram s vyzváním dostaviti se na štáb 4. UF. Tento telegram pplk.
sám četl a byl zanechán u plk. Stopčina, odkud mne právě odvedli. Pplk. na to řekl, že
jsem telegram neměl dávati plk. a že faktem je, že nemám žádné dokumenty a proto
jsem se hrubě provinil tím, že jsem bez povolení vstoupil za demarkační čáru a to dokonce na štáb 4. UF. za tento můj čin musím odpovídat.
Celou noc sepisovali protokoly. Chtěli, abych řekl, že z rozkazu gen. Hasala jsem
tam přišel bez povolení a že když to prohlásím, celá odpovědnost tím padá na gen.
Hasala. Já jsem to odmítl a řekl jsem, že za domnělý přestupek odpovídám sám jako
čs. důstojník. To jsem také potvrdil o protokolu.
Ptali se mne, jaký jsem měl úkol. Když jsem jim to znovu vysvětlil, nechtěli mi
věřit a jejich počínaní se stalo energickým. Nic dalšího jsem jim neřekl. Ptali se dále,
jaký úkol dostal npor. Elovič od generála Hasala. Řekl jsem jim, že nevím, poněvadž
jsem nebyl přítomen v době, kdy telegram od štábu 4. UF došel na VOÚ, a npor. Elovič byl odeslán až po mém odjezdu do Mukačeva.
Ptali se mne dále, jaké mám politické názory, jsem-li komunista, a je-li nad npor.
Elovič komunista, jsem-li československý nacionalista a jaký je můj názor na smýšlení lidu z Ukrajiny. Řekl jsem, že nepolitikařím, s ukrajinským národem nemám
žádné styky a doufám, že tyto otázky nemusím řešiti já, ale president Beneš a maršál
Stalin.
Přinesli mi jídlo, které jsem odmítl. Během noci mne navštěvovala řada důstojníků protišpionážní služby. Obsluhoval mne 1 major a 1 st. lejtnant. Druhý den v noci
mne volali sepisovati znovu protokoly, ptali se mne kdo je Koutník, který je podepsán
na „komandirovce“. Říkali, že tento podpis je jim známý. Vyptávali se mne dále, pracoval-li jsem kdy na 2. odd. nebo u kontrarozvědky. Řekl jsem že ne. Tomu nechtěli
věřit.
Propuštěn jsem byl stejného dne a hodiny, jako npor. Elovič. Řekli mi, abych nikomu neříkal, abych jen hlásil, že jsem byl zadržen proto, že jsem neměl propustku na
štáb 4. UF a abych příště nepřijímal žádné rozkazy pro jízdu na štáb 4. UF jen v tom
případě, budu-li mít k tomu propustku.
Soukromé věci jsem dostal v pořádku zpět.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2098.
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DOKUMENT 132

DOKUMENT 133

1944, 23. listopadu, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o jednání
s V. Zorinem o situaci na Podkarpatské Rusi.

1944, 23. listopadu, Moskva – Generál H. Píka sděluje depeší generálu S. Ingrovi výsledek dosavadních jednání o sovětské pomoci při stavění nových vojenských
útvarů na osvobozeném území ČSR.

1./ Tvá 395. Mluvil jsem včera znovu podrobně o všech otázkách se Zorinem, který
tvrdí, že velení Rudé armády jednalo pod tlakem všeobecného nadšení obyvatelstva
a naléhavých žádostí dobrovolců o vstupu do Rudé armády. Naše delegace nenavázala, jak bylo třeba, ihned těsný styk s velením. Místo toho, aby věc na místě klidně
a zcela realisticky projednala, srazila se hned s počátku velmi ostře, což bylo chybou,
neboť situace je pro delegaci velmi choulostivá, jako byla též na Slovensku. Jde jednak o všeobecnou politickou situaci, jednak též o otázky osobní. Zorin nemyslí, že
lze vyřizovat případy individuálně. Doporučuje dívat se na případ klidně a neprojevovat zbytečnou nervositu, která může být jen škodlivou. Jen tak se může věc uspokojivě vyřídit. K tomu dodávám, že zde vane velmi ostrý vít proti delegaci. Nejsou mi
známy všechny příčiny. Snad konflikt s generálem Petrovem271 byl velmi ostrý, snad
to souvisí též s dřívějším pobytem delegace na frontě a na Slovensku.
Přísně důvěrně mohu sdělit, že na komisariátě vnitra se tvrdí, že v delegaci se uplatňuje antisovětské smýšlení a že obyvatelstvo Karpatské Ukrajiny se k ní chová odmítavě. Prosím, aby toto mé důvěrné sdělení nebylo špatně interpretováno. Nepřikládám
tomu zvláštního významu, ale je třeba, aby delegace byla velmi opatrná. Rozhodně
nejde o nějaké tajné zlé úmysly sovětských úřadů, které se snaží dostáti všem smluvním závazkům a rozhodně nejeví nějaké tendence vměšovati se do našich vnitřních
záležitostí.
[…]272
3./ Tvá 396. Zorin mi slíbil předložit ještě jednou naši žádost vrchnímu velení,
které prý má námitky, z důvodů pouze vojenských. Zorin však nemůže za výsledek nového zákroku ručit. K tomu dodávám, že já sám bych byl velmi rád, kdyby Němec
přímé spojení měl, neboť zprostředkování podobného styku nás značně zatěžuje.
Podlé mého soudu skutečnou příčinou k odmítavému postoji velení Rudé armády
třeba hledat v konfliktu s delegací. Doufám však, že se záležitost na konec příznivě
vyřeší. Původně zdejší úřady slíbily vysílací stanici o kterou jsme žádali.
[…]273
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 2826 a 2827.

Výsledek dosavadních jednání o sovětskou pomoc při stavění nových útvarů na
osvobozeném území:
Vrchní velitelství nevyhovělo celkovému požadavku vypracovaném gem. Hasalem
na dodání materiálu pro jeden armádní sbor na 3500274 mužů. V plném počtu předvídáno postaviti ihned:
1/ Velitelství armády /myšleno tím velitelství OÚ/.
2/ velitelství sboru se sborovým děl. plukem a minomet. plukem, ženijním a telegrafním praporem a sborovými službami.
3/ Dvě pěší divise o 3 plucích, o 2 plucích dělostřeleckých atd.
Vrchní velitelství žádá napřed zcela konkrétní požadavky na skutečné počty. Postup pro využití lidských možností dohodl jsem takto:
a/ Z prvních mobilisovaných doplnit 1. čs. sbor na předepsané početní stavy, podle
existující schválené organisace.
b/ Po nasycení sboru ponechati u náhradního pluku asi 3000 mužů pro další krytí
ztrát u sboru /všech druhů zbraní a pomocných zbraní/.
c/ nový plán uskutečňovat postupně, podle počtu nově mobilisovaných na osvobozeném území Slovenska. /Předpokládá se, že celý kontingent z Podk. Rusi sotva
stačí na doplnění sboru/.
Moje žádost o převedení celého náhradního pluku na Podkarpatskou Rus nebyl
plně schválena, neboť zatím Svoboda hlásil zplnomocněnci gen. Beljanovi, že část náhradního pluku je již v Chustu, část že si podržel v Krosně. Není nám jasno, kolik
toho poslal, mám však dojem, že jen část důstojníků. Mně žádné zprávy nepodal. Já
žádám přemístění celého pluku s evidenčním aparátem a všemi velitelskými kádry.
Pro několik stovek branců ze zajatců, kteří snad mohou býti z SSSR přisunuti ke sboru,
stačí Svobodovi několik důstojníků a poddůstojníků sboru na doplnění výcviku. Náhradního pluku nepotřebuje.
Část výzbroje pro nové pěší prapory, které budou postaveny na Podk. Rusi zajistí
sbor, neboť ranění ponechávali zbraně u svých útvarů. Doplnění dodá vrchní velitelství R. A. podle konkrétních potřeb. Sbor může dočasně vypomoci velitelství OÚ
transportními prostředky /auta/, kterých má dnes nadbytek.
Gen. Hasala jsem informoval.275
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/13, Zpráva ze dne 23. listopadu 1944, ZOE 112350-44.
Dále tamtéž, sign. 22-12/15.
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Spíše s komisařem generálplukovníkem L. Mechlisem.
Nepublikuje se část věnující se intervenci ve prospěch generálů Jána Goliána a Rudolfa Viesta.
Nepublikuje se zpráva o příměří s Maďarskem a informace k případné cestě ministra Ladislava K. Feirabenda do Moskvy.
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Pravděpodobně chyba při dešifrování či přepisu, správně: 35 000. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR,
sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 22. listopadu 1944; nebo DOKUMENT 2.
Na depeši je následující rukopisná poznámka generála Ingra z 24. listopadu 1944: „V zásadě souhlas
s návrhem Píky. Doplnit sbor /podle naší depeše/, pak zálohu pro sbor, teprve potom další útvary. Náhr. pluk
na naše území pod pravomoc VOÚ.“
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DOKUMENT 134

1944, 24. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna telegram generála A. Hasala s požadavkem na důstojníky justiční služby i úpravy v oblasti polních
soudů jak na osvobozeném území, tak u 1. československého armádního sboru
v SSSR.

MNO:
Gen. Hasal zasílá tento telegram:
„Nevyhnutelně nutno organisovat polní soudy na osvob. území, odevzdaném
československé správě. Není důstojníků just sl. ani osob, které by mohli býti k této
službě převedeny. Urychlete odeslání předvídaných důstojníků. Jsou zde případy, které
nutno rychle projednat. Nemohu prosit pomoci od pol. soudu 1. čs. sboru pro velkou
vzdálenost. Vzhledem na změnu poměrů nutno znovu upravit oblasti soudů, jak na
OÚ tak u sboru.
gen. Hasal“
Dodávám, že jsem obratem vyžádal od gen. Hasala konkrétní návrh na úpravu
voj. soudnictví. Mně poměry nejsou známy.
gen. Píka
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 277/1/32, Depeše do Londýna, dne 24. listopadu
1944.

DOKUMENT 135

1944, 24. listopadu, SV – Osobní dopis velitele 1. československého armádní sboru
v SSSR generála L. Svobody veliteli osvobozeného území generálu A. Hasalovi k situaci „podkarpatských Ukrajinců“ i k své vlastní.

Bratře generále,
odesílám dne 6 důstojníků ukrajinské národnosti, které doporučuji po přezkoušení
a Tvém osobním uvážení zaznačiti prozatímně jako posádkové velitele v městech na
osvobozeném území Podkarpatské Ukrajiny, neb požíti je jako instruktory. Pro město
Užhorod pošlu později por. Perečinského, příslušníka do obce Domanice u Užhorodu,
který se pro tuto funkci pro hlavní město Podk. Ukrajiny velmi dobře hodí. Jejich pomocníky vybeřte z mobilisovaných podkarpatských Ukrajinců.
Prozatím více důstojníků a rotmistrů odeslati nemohu, neboť máme sami velký
nedostatek. Raněných podkarpatských Ukrajinců odeslal jsem na dovolenou, celkem 240. Každý obdržel 14 dní dovolené. Podle zpráv mají býti tito zatýkáni orgány
4. Ukrajinské fronty a soustřeďováni ve městě VOLOVCI. Prosím, abys v jejich prospěch zakročil u 4. Ukrajinské fronty, aby jim bylo umožněno ztrávit udělenou jim
zdravotní dovolenou ve svých rodištích, neboť jsou to lidé, kteří svůj domov neviděli
4 – 5 let a v bojích o osvobození ČSR se zasloužili.
Dále odesílám škpt. Slabého, aby zařídil stravování transportů v Mukačevě a dodávání produktů 4. Ukrajinskou frontou tak, jak bylo s námi dohodnuto. Npor. Ney
prosím odeslat ihned domů, poněvadž danný úkol nesplnil. Po příjezdu vezmu jej
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k zodpovědnosti. Na jeho místo určí prosím někoho z jiných důstojníků, snad ppor.
Boruliče. Se škpt. Slabým jede ještě 30 Studebackerů pro dopravu mobilisovaných
z Podk. Ukrajiny do Samboru. Stravování v Samboru a doprava záložníků ze Samboru ke sboru je organisována dobře. Včera jsem vyžádal u 1. Ukrajinské fronty 50 Studebackerů pro 2 rejsy k urychlení dopravy mobilisovaných Ukrajinců.
Doufám, že prosbě mé bude vyhověno.
Se Studebackery posílám Vám současně benzin. Požádal jsem Moskvu, aby nařídila zásobovati Vás benzinem 4. Ukrajinskou frontou.
Výcvik záložníků pokračuje velmi dobře. Ze Svaljavského lágru bylo nám vydáno
2000 zajatců národnosti ukrajinské a slovenské. Tito byli odesláni pešky do Turky,
kam odeslal jsem 4 důstojníky, aby je prověřili a za řídili jejich dopravu ke sboru /půjdou pěšky do Samboru a odtud vlakem do Rymanova/.
Dále jsem odeslal důstojníky ke 2. Ukrajinské frontě, se žádostí, aby i tato nám
odevzdala ze zajateckých táborů Ukrajince a Slováky.
Před 4 dny byl jsem vyrozuměn 1. gard. armádou 4. ukrajinské fronty, že v jejím
pásmu činnosti přešlo 200 partyzánů – Slováků, které nám dávají k disposici. – Zde
vedeme stále těžké boje a máme denně značné ztráty. Za poslední dva dny – okolo
40 mrtvých a 180 raněných. Včera a dnes bylo raněno 11 důstojníků a 1 padl /npor.
[Jaroslav] JUREK/. úspěch v boji byl dosti značný, vzali jsme dvě výšiny. Mám dojem,
že za nějakou dobu přejdeme do obrany a tak budeme míti čas k přecvičení a reorganisaci. Prapory zboje postupně stahuji a doplňuji. Morálka u velitelských kádrů –
výtečná, u mužstva – dobrá. U dělpluku 5276 zorganisovány dva oddíly. Tanková brigáda má dostat v nejbližších dnech tanky – podle rozhodnutí maršála Stalina ze dne
6. 11. 44. Žádal jsem dnes Vojenský Sovět 1. Ukraj. fronty, aby nám byly přiděleny
tanky nové a nejnovějšího typu pro 2 prapory T-34 s dělem 85 [mm], pro jeden prapor – JS s kanonem 122 mm. Měli bychom tedy 2 prapory tanků středních a 1 prapor
tanků těžkých.277
Z přidělených důstojníků pro VOÚ na rozkaz předaný mně gen. PÍKOU, zadržel
jsem pro 1. čs. sbor 6 důstojníků. Podle předaného mně rozkazu měl jsem si z přidělených důstojníků vybrat. Prosím o Tvé schválení. Naopak ze skupiny přidělené sboru
odeslal jsem k VOÚ pplk. jezd. [Romana] Kokrdu, pro něhož nemám zde vhodné
upotřebení. Myslím, že se Tobě dobře hodí jako velitel jednoho záložního praporu.
Kromě toho odeslal jsem k Tvé disposici škpt. [Luboše] Nováka, pro nějž po soudním
řízení, i když toto skončilo pro něj osvobozením, nemá zde upotřebení. Myslím, že by
se Ti hodil dobře jako velitel školy záložních důstojníků.
Prosím, abys mně odeslal škpt. [Otmara] Záhoru, škpt. [Ferdinada] Moravce
a npor. [Jana] Němce, které nezbytně potřebuji. Myslím, že tyto pro dokončení mobilisace můžeš nahradit nově přibylými důstojníky. Škpt. Záhora i škpt. Moravec jsou
určeni jako velitelé pluků, a npor. Němec jako velitel praporu, a je třeba, aby sis voje
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Rozumí se 5. československý dělostřelecký pluk v SSSR.
Tanky byly ve skutečnosti přiděleny až počátkem února 1945 a jednalo se jen o T-34/85 pro celou 1. československou samostatnou tankovou brigádu v SSSR, jež byla následně, podobně jako 1. československá smíšená letecká divize v SSSR, vyňata z operační podřízenosti 1. československého armádního sboru
a zasazena v Polsku na přístupech k Ostravě při ofenzivě 4. ukrajinského frontu.
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jednotky organisovali. Mohu je tam ponechat nanejvýš jeden týden pro zapracování
jejich zástupců. Taktéž bych byl velmi rád, kdybyste mi vrátili npor. [Bedřicha]
Raicina278 s přidělenými mu důstojníky, pokud tam pro ně nemáte upotřebení.
S nejbližším transportem prosím odeslat voj. [Felixe] Sládka, bývalého štábního
kapitána, který byl odsouzen polním soudem k tuhému vězení jeden rok a degradaci.
Nástup trestu jsem odložil, zařazen bude po příjezdu, u sboru. V žádném případě
nedám souhlas k tomu, aby zůstal u náhradního praporu. K jeho odjezdu nedal jsem
svolení a stalo se tak bez mého vědomí. Pplk. Střelka věděl dobře, že býv. škpt. Sládek
je v trestním řízení a nevím z jakých důvodů vzal s sebou spolu s ostatními instruktory Sládka. 279
Byl mi předán Tvůj návrh, aby se výcvik záložníků prováděl na Podk. Ukrajině.
Jsem toho názoru, že nejvhodnější je přecvičovati záložníky u výcvikových praporů
brigád, neboť bych musel posílati na Podk. Ukrajinu instruktory a výstroj, což by vyžadovalo značný počet vozidel, kterých máme nedostatek a stejně pak přecvičené záložníky bych musel dopravovati se.
Prosím, aby byla urychleně sestavena rota zákopníků a hlavně vycvičena jako minéři pro tank. brigádu v počtu 100 osob, kterou velmi nutně potřebuji, neboť v poslední době jsme měli neobyčejně velké ztráty zákopníků-minérů.
Srdečně zdravím tebe, pana ministra Němce a všechny ostatní příslušníky Tvého
štábu a vládní delegace.
[…]280

a dále na Stryj – Sambor. Současně dávám veliteli města Chust směrnice ohledně propuštění těchto 11 aut podle uvedené pochodové osy.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram ze Síla č. 15.

DOKUMENT 137

1944, 25. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí sděluje velvyslanectví
v Moskvě stanovisko prezidenta republiky k jeho sdělení ve věci náboru dobrovolníků na Podkarpatské Rusi.

1944, 24. listopadu, SV – Telegram náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu pro generála A. Hasala s povolením pro průjezd aut s mobilizovanými z Chustu do Samboru.

Tvá 423. ohledně náboru dobrovolníků na Podkarpatské Rusi:
1./ Československo trvá a bude trvati na svém stanovisku zákonném a na stanovisku smlouvy. To platí pro tento případ a pro všechny následující, po celou dobu obsazení sovětským vojskem, také event. na Slovensku. Jakmile opustíme základnu
zákona a smlouvy v kterékoliv otázce, půjdeme po nakloněné ploše v otázkách všech.
Trvejte tudíž na našem původním stanovisku a podle toho postupujte. Žádám totéž
od ministra Němce.
2./ Slíbil jsem Lebeděvovi, že se budu snažit o rychlé vyřízení věci tak, aby z toho
nebyly spory a mezinárodní diskuse. I na tom trvám a nepřeji si, abychom z toho dělali incidenty a sporné zákroky. To ovšem znamená, že to na Podkarpatské Rusi musí
přestat. Klidně, věcně a neústupně trvat tudíž na svém právu.
3./ Soudí někdo v Rudé armádě nebo v kruzích politických, že podobný postup
bude prováděn i na Slovensku? Prosím, snažte se ve věci diskrétně vyšetřit.
4./ Dnes jsem obdržel žádosti dvou obcí v Podkarpatské Rusi o právo připojit se
k Ukrajině. na nic podobného odpovídat nebudu a naše úřady nechť rovněž neodpovídají. To vše se bude mezi námi diskutovat na konferenci míru. Zatím existují závazky o předmnichovských hranicích. Divím se jen, že sovětská censura tyto depeše
pouští u „ukrajinské fronty“. Britská censura je už také má a očekávám tudíž, že až to
budou potřebovat, že toho použijí. My veřejně o všech těchto věcech budeme mlčet.
Beneš.281

Na Váš dotaz sděluji, že 11 aut, z nichž 8 s mobilisovanými pro 1. čs. sbor a 3
s prázdnými barely, možno odeslat podle podchodové osy Chust – Volové – Dolina

AÚTGM, f. EB II/1 sign. DEP14/209, Depeše odeslané č. 3187. Neoznačený koncept
viz AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b.

P. S. Letadla pro spojení zašlu ihned, jakmile se zlepší počasí. Prosím, aby pan plk.
gšt. Vrzáček neopomenul poslati mně slíbený přijímač.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/10.

DOKUMENT 136
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Správně: Reicina.
Štábní kapitán Felix Sládek-Süssland byl 30. září 1943 odsouzen Polním soudem I. stolice v SSSR za
zločin zneužití moci úřední k trestu těžkého žaláře na jeden rok, jenž byl 4. listopadu 1944 potvrzen
Vyšším polním soudem v SSSR, a proto generál Svoboda požadoval jeho přidělení od 1. československého náhradního pluku v SSSR, nepochybně za účelem jeho určení do trestní roty. Život si zachránil
tím, že na podzim 1944 odešel s částí tohoto pluku pod velením pplk. K. Střelky na osvobozené území
ČSR. Amnestií prezidenta republiky ze dne 28. srpna 1945 mu byl celý trest prominut. Srov. VÚA–VHA,
f. Čs. polní prokurátor v SSSR, sp. zn. Pr 186/43 a 192/43. Rozsudky č. j. P 53/43 a č. j. VP 6/44; dále
tamtéž, sb. „22“, sign. 22-11/4.
Rukopisné jen počáteční písmeno příjmení L. Svobody, protože se jedná o průklep strojopisného přepisu, jenž měl být uložen pod č. j. 495/taj. u 4. oddělení štábu 1. československého armádního sboru
v SSSR.
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J. Masaryk spolu s H. Ripkou v následné depeši sdělili Z. Fierlingerovi: „1./ K Tvým depeším o věcech na
Podkarpatské Rusi odpověděl již president svojí depeší čís. 430 (viz předchozí DOKUMENT – pozn. aut.).
Opakujeme, že president a vláda nemůže jinak než trvat na stanovisku československého zákona a smlouvy.
Znovu připomínáme, že si přejeme, aby se celá věc přátelsky jen mezi námi vyřídila rychle. Proto prosím,
jednej ve smyslu jeho rozhovoru s Lebeděvem, se kterým se president v této věci dohodl (sic). […] 3./ Prosíme o sdělení, které ,naše noty předané Lebeděvovi vyvolaly v Moskvě nelibost‘ a v čem to v Moskvě projevují. Je třeba, abychom takové věci zde věděli, a abychom se podle toho zařizovali ve svém postupu.“ […]
AÚTGM, f. EB II/1 sign. DEP14/209, Odeslané depeše č. 3235.
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DOKUMENT 138

1944, 25. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává velvyslanci Z. Fierlingerovi
žádost generála A. Hasala o urychlené projednání se sovětskými činiteli odstavce b/
dohody o poměru mezi sovětským vrchním velením a československou politickou
správou.

Gen. Hasal prosí o urychlené projednání s příslušnými sov. činiteli, v duchu článku
odstavce b/ dohody o poměru mezi sov. Vrchním velitelstvím a čs. politickou správou /administrativou/, o možnosti neprodleného zahájení stavění nových jednotek
čs. branné moci
Velitel fronta nemá žádných směrnic a proto k tomu nemůže dát souhlas.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3999/1944.

DOKUMENT 139

1944, 25. listopadu, SV – Telegram náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu pro generála A. Hasala s povolením cesty pro nadporučíka J. Siaru a stanovení trasy přesunu
pro dva zadržené transporty v Mukačevě.

Na vaše číslo 252 ze dne 24. 11. povoluji odjezd z Chustu do Nížních Verecek a Klímovce npor. Siarovi Josefovi. Číslo 264 dva transporty zadržené v Mukačevě odešlete
podle osy Chust – Volovec – Dolina – Stryj. Na číslo 264 ze dne 24. 11. odešlete mobilisované pochodem do stanice Lavočnaja. Sdělte rozpočet pro nakládání na železnice. Benzin dát nemohu, nyní nemám možnosti toto udělat.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 16 79.

DOKUMENT 140

1944, 25. listopadu, SV – Telegram generála L. Mechlise pro generála A. Hasala s hlášením sovětského velitele města Chust o jednání československého poručíka Vasila
Popoviče.

Velevážený pane generále!
Náčelník ochrany týlu fronty obdržel hlášení velitele města Chust s následujícím
obsahem:
„22. listopadu v 22.00 hod. přišel ke mně do bytu ppor. čs. armády Popovič Dimitrij, prosil mně o materiál o zkušenostech „Otěšestvenoj vojny“ a abych určil řečníka
pro držení přednášky – pluk v útoku. Potom Popovič prohlásil, že nechce sloužit
v čs. armádě a že si přeje vstoupit dobrovolně do RA. Já jsem odpověděl, že není moje
věc, že Vy nechcete sloužit v československé armádě, a jestli chcete dobrovolně vstoupiti do RA, odevzdejte všechny potřebné dokumenty u velitelství, tak jak to vyžadují
Vaše stanovy. Prosím, sdělte mně, jednal-li jsem správně. Velitel města Chust gard.
mjr. Krucky.“
Chování npor. Popoviče dělá více než zvláštní dojem. Za prvé: Jaké právo má ppor.
Popovič přijíti do bytu k sovětskému voj. veliteli. Za druhé: Načínaje s prázdným
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a hloupým rozhovorem ohledně určení řečníka, on přešel k prohlášení, že nechce sloužit v čs. armádě a že si přeje sloužit v RA, co vedl rozhovor provokativního charakteru.
Je nemožné, aby npor. Popovič nevěděl, že Sovětský svaz a Československo bojují
s Německem a že se nachází v přátelském, zvlášť domluveném poměru. Je nemožné,
aby npor. Popovič nechápal, že velitelství fronty nesouhlasí vzít do svých vojsk čs. důstojníka, tím více, že čs. armáda se nachází v začátku svého tvoření a sama potřebuje
důstojnické kádry.
Já bych chtěl vědět, jestli npor. Popovič byl skutečně poslán k sov. voj. veliteli pro
„řečníka“ a kdo jemu radil, provokativně prohlásit, že si přeje sloužit v čs. armádě.
Zůstávám s úctou gen.plk. Mechlis.282
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 141

1944, 25. listopadu, Moskva – Telegram generála H. Píky pro generála A. Hasala
s žádostí o upřesnění potřeby materiálních požadavků s direktivami pro postupné
tvoření nových jednotek.

Potvrzuji příjem 11 telegramů, čísla 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 4 bez čísel. jednání
ohledně povolení radiospojení jsou vedena politicky. Pro jednání ohledně materiálních dodávkách musím vědět úplně konkrétně potřebu, proto sdělte přesně: 1/ počet
již mobilisovaných; 2/ jaké útvary jsou již postaveny; 3/ pro jaký účel a kolik materiálu potřebujete; 4/máte-li přímé spojení s velitelem fronty /t. j. osobně nebo přes styčného důstojníka/. Obraťte se k veliteli fronty, aby tento udělil pomoc při transportu
a soustředění mobilisovaných, t. zn. aby transportní prostředky jdoucí směrem místa
soustředění, vzaly s sebou mobilisované. K Vaší informaci Vám uvádím direktivy pro
postupné tvoření nových jednotek: a/ z prvních mobilisovaných jednotek má býti
doplněn 1. čs. sbor až do počtu předepsaného stavu /při čemž 3. brigáda bude doplněna stejně jako 1. brigáda/. Po doplnění 1. čs. sboru, připravte pro náhradní pluk
3.000–4.000 lidí pro další pravidelné doplnění ztrát sboru. b/ když bude zabezpečen
početní stav sboru i náhr. pluku bude možno přistoupit k tvoření nových jednotek
podle ustanoveného plánu. Gen. Svoboda sdělil, že přesunul k Vám a k vaší disposici
část náhr. pluku. Sdělte kolik lidí k Vám přišlo a jaké jsou Vaše požadavky. Poproste
gen. Svobodu, aby Vám dočasně vypomohl dopravními prostředky.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 20 (65/6712/34 232).
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Srov. DOKUMENT 156.
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1944, 25. listopadu, Chust – Zpravodajská hlášení zpracovaná 2. oddělením štábu
Velitelství osvobozeného území o situaci v některých okresech a činnosti jednotlivců na Podkarpatské Rusi.

Po příchodu sovětských vojsk do některých obcí byly ustanovené MV ihned rozpuštěny a na jejich místa jmenované nové, složené z členů bývalé kom. strany ČSR. Takové výbory sestavovaly také místní milici.
V některých místech jsou výjimky, kde členové jsou lidé spolehliví, jak z hlediska
státního tak národnostního. K nim patří ve VOLOVCI starosta TOKARIČ HRIČ
a jeho pomocník MIŠKOLCI.
Takoví lidé z hlediska našeho spolehliví, chtějí sověti sesaditi a dosaditi na jejich
místa vlastní lidi, t. j. komunisty, kteří za maďarského režimu agitovali nejvíce proti
ČSR a bolševismu. Do této skupiny patří rodina p. MESERA MICHALA. Starší syn
MICHAL byl u Maďarů partyzánem, mladší syn ALEXANDR pracoval na notářské
úřadě jako udavač našich lidí. Do stejné skupiny náleží rodina p. BECOVA, známá
všeobecně svým maďaronským smýšlením.
Lidé tohoto druhu, kteří za maďarského režimu zbohatli buď ze státního nebo násilím zabaveného majetku nelibě nesou, že za členy NV jest přijímána také chudina.
Starostou obce Nižní Verecki jest jistý p. GEMEN, komunista, dosazený sovětskými orgány. Největší agitátor sovětů pro připojení ZU k SSSR. Organisuje také „dobrovolné“ verbování do RA. udavač.
V okrese Volové jest všeobecně bída a hlad. Této situace využívají sověti a slibují
rodinám těch, kteří vstoupí dobrovolně do RA pšenici. Ostatní nedostávají ničeho.
Odmítli dokonce i ty, jejichž synové bojují s 1. čs. sborem s poukazem, ať je krmí Češi.
Ale i po této akci, kdy obyvatelstvu hrozí citelný nedostatek, přihlásil se nepatrný
počet dobrovolců.
Agitaci ve prospěch sovětů provádí také někteří příslušníci 1. čs. sboru, zejména
ppor. Turjanica, rtm. [Ivan] Vaš, rtm. Cendra a voj. Ruščák. Na sjezdu v Mukačevě dne
7. listopadu prohlásil ppor. Turjanica: „Lidé mějte rozum, teď je poslední příležitost
si připomenouti a uvědomiti si, že Ukrajinci nebyli pány svého domova ale byli vykořisťováni a týráni Čechy. připojujeme se proto k SSSR, abychom byli pány svého
území.“
Voj. Ruščák na rozkaz škpt. Záhory, aby se hlásil u VOÚ odpověděl, že jemu neporoučí žádný škpt., ale major RA, místní sovětský komandant města, v jehož službách
voj. Ruščák pracuje a agituje. V této agitaci a jiné činnosti ve prospěch sovětů se voj.
Ruščák doznal rtm. Bergimu, který dovedně předstíral, že pracuje ve stejném smyslu.
Aby byl získán co největší počet t. zv. „dobrovolníků“, agitátoři, kromě již popsaných metod, slibují, že všichni dobrovolníci budou ruskými legionáři, že dostanou výhodné zaměstnání, že starostové obcí dostanou „příkaz“, aby se starali především
o rodiny takových dobrovolníků. Dále slibují, že tyto rodiny budou zproštěny jakýchkoliv vojenských nebo civilních prací, dostanou podporu peněžní i materiální
a kromě všeho toho dostanou volnou jízdenku, aby mohli projeti sov. Svaz.
Aby tato a podobná agitace nebyla vedena jen sověty a lidmi, o nichž je všeobecně
známo, že jsou ve službách sovětu, a aby účinnost této agitace byla ještě zvýšena, snaží
se získati nebo přemluviti naše spolehlivé lidi, aby v tomto smyslu agitovali.

[142]

Při zadržování našich lidí jsou kladeny nejvíce tyto otázky:
1. Proč máte dovolenku /komandirovku/ do tohoto okresu [?]
2. Co jste tam dělal a mluvil?
3. Prováděl jste agitaci, v jakém smyslu?
4. Jaký je váš zájem na okrese všeobecně?
Zajímavé je srovnání se situací při prvním příchodu sovětských vojsk na území
ČSR.
Tehdy, když bojující armády vstoupily na naše území, všichni sov. vysocí důstojníci
říkali, že nyní je zde fronta a hlavní jejich starostí je nepřítel. Že sem však přijde československá vláda, která pak dá vše do pořádku.
Avšak po příchodu týlových útvarů, hlavně však NKVD a jiných vojensko-politických částí se situace změnila. Důstojníci RA veřejně říkají, že oni nás osvobodili, že
vše patří jim a nám že dají to, co uznají za vhodné, resp. co nařídí Moskva.
Dne 23. listopadu československý rozhlas z Londýna přinesl zprávu o tom, že příslušník československé armády, p. ppor. Turjanica usilovně pracuje ve prospěch československého státu a národa.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2068/taj.
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1944, 25. listopadu, Chust – Záznam 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného
území o hlášení štábního kapitána O. Záhory o změně předsedy Okresního národního výboru ve Volovém po zákroku podporučíka J. Štětky.

Okresní národní výbor ve VOLOVÉM, jehož předsedou byl Dr. KUCHTA, byl po
příchodu ppor. Štětky sesazen a v jeho čelo nezákonným způsobem dosazen jistý pan
TARACHONIČ, který vedl a doposud vede propagandu pro připojení k SSSR.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2087.

DOKUMENT 144

1944, 25. listopadu, Chust – Hlášení podporučíka Bistraniho o činnosti Hajnala v Rachově.

V RACHOVĚ 283 jistý p. HAJNAL, pravděpodobně okresní sekretář, agituje denně
v okresu a násilím vynucuje podpisy k akci, aby Podkarpatská Rus byla připojena
k SSSR. Prohlašuje, že okresní správu a moc řídí on a nařizoval mi, abych přijal do kasáren ženy mobilisovaných čs. záložníků.
24. listopadu 44 vybral por. Krečkovský vhodné brance pro oddíl finč. stráže.
P. HEJNAL řekl por. Křečkovskému, že mu sebral auto a odvezl do Chustu. Chtěl ho
dát zatknout. Když byli branci pro oddíl pohr. stráže vybráni, p. HEJNAL si některé
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Původně: v „Rachvě“.
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z nich vybral a prohlásil, že brance pro oddíly fin. stráže stejně jako bezpečnostní oddíly vybírá a určuje sám. Řekl jsem mu, že tito lidé byl p. generálem schváleni a por.
Křečkovský si měl vhodné z nich vybrat. P. HEJNAL prohlásil, že si to vyřídí, zde že
nikdo nemá co rozkazovat, že co zde děla každý co chce a ostatně že si to vyřídí
v Chustu.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2088.

Zdravotnická služba: v okrese jest jedna nemocnice v Sevluši. Stav lůžek jest 214
kusů, obsazeno asi 100 lůžek. Počet lékařů nedostatečný. Medikamentů i obvazové
prostředky284 mají málo. Zdravotní stav okresu jest dosti dobrý. Pracuje však v celém
okrese jen jedna lekárna, a sice v Sevluši. Mimo toho jsou zde ještě lekárny i s větším
množstvím léků v Sevluši, Královo n/t., Černý Ardov, Iršava, Bilky a Dovhé, jsou však
pro nedostatek lékárníků zavřené.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2099.

DOKUMENT 145

1944, 25. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš podporučík Štěpán Fantič svým č. j. 27/taj./1944 podává Velitelství osvobozeného území týdenní hlášení
o situaci ve svém obvodu.

Povšechná situace: Morálka a nálada obyvatelstva jest velmi špatná, proto že místní
komandant RA volá lidi několikrát na registraci, drží je do večera a jelikož nezdolá
práci, volá je znovu a znovu a tak lidi některých vesnic chodí stále do Sevluše a zase
domů. Tím se stávají i ti, kdož vidí, nervosní. Ku př. obyvatelstvo z Verjace, Chyše,
Nové Selo atd. – Vojáci RA v některých vesnicích násilně odebírají obyvatelstvu obilniny a dobytek a když některý starosta se zabíráním nesouhlasí, vyhrožují zbraní. Ku
př. dne 25. t. m. mně starosta obce Čepa – Jiří Molnár a obvodní notář Michal Kočiš
a hlásili, že vojáci RA berou obilí a dobytek z vesnice a nezůstane jim již a ni k osevu
potřebné obilí. Prosím, aby co nejdříve byla zřízena voj. policie k mé disposici, abych
v podobných případech mohl zakročiti.
Spolupráce s RA: Prozatím žádná. Po některých vesnicích byl proveden nábor –
dobrovolníků – , než však došli do Svaljavy, se jich většina rozutekla a vrátili se domů,
jak mi to hlásil starosta obce V. Rakovec. Z některých vesnic okresu ještě nedošla část
lidí na mobilisaci. Prosím o přidělení direktiva pro tento případ.
Spolupráce s NV: Dne 24. t.m. jsem s ONV Sevluš projednal otázku léků, které zůstaly u lékařů, kteří uprchli. Léky budou z celé provincie přivezeny do okresní nemocnice v Sevluši, kde se o ně bude starat Mudr. Mikulaninec. Léky pozůstalé
v lekárnách, jejichž majitelé zde nejsou nemohou býti odborně vedeny, budou NV na
místech zajištěny.
Populace: jelikož se ještě mnoho lidí nevrátilo z maďarského vojska, jakož i z táborů koncentračních, ale i proto, že bylo mnoho lidí maďarské národnosti odvezeno
na nucenou práci, nelze prozatím udat počet obyvatelstva okresu.
Vyživování: vyživování obyvatelstva po stránce stravování je prozatím uspokojující; jest nedostatek šatstva, hlavně obuvi.
Doprava a spojení: a/ doprava po pravé straně řeky Tisa, doprava po silnicích,
které jsou v dosti dobrém stavu. Mosty přes Tisu jsou zničeny a tím ztížená komunikace. b/ železniční spojení je i nadále jen úzkokolejnou dráhou ze Sevluše do Berehova a ze Sevluše do Dovhé. Telefonní spojení jest hlavně místní a s obcí Fančikovo.
dráha má spojení s Chmelnikem.
Ubytování: Obyvatelstvo jest ubytováno dobře. Vesnice nebyly spáleny a ani bombardováním nebyly ubytovací objekty zničeny. I vojenská ubytovací místa mají vyhovující ubytovací podmínky.
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DOKUMENT 146

1944, 26. listopadu, SV – Telegram generála L. Mechlise pro generála A. Hasala o zadržení československých vojenských osob v zakázané zóně s žádostí, aby se podobné nežádoucí jevy neopakovaly.

Během posledních dní byly zadrženy [v] zakázané zóně, většinou v Mukačevě, tyto
voj. osoby čs. armády:
1/ Por. Maškovič Jan Francevič, 1. čs. brigády,
2/ rtm. Melnik Emerich Karlovič, 1. tank. brigády,
3/ des. Komar Juri Fedorovič, průzk. rota 1. čs. brig.,
4/ voj. Spidel Filip Damuelovič, 3. čs. brig.,
5/ voj. Braverman Izidor Lajtovič, 3. čs. brig.,
6/ čet. Berger Evžen Pinkasovič, 1. brig.,
7/ voj. Kenteš Ivan Vasilevič, 1. ženijní prapor,
8/ ppor. Coršak františek Albinovič, 1. čs. brig.,
9/ svob. Mandelkern Evžen Viljamovič, 1. brig.,
10/ voj. Taftik Jurko Jurevič, 1. čs. sbor,
11/ čet. Haubenstock Karel Josefovič, 1. čs. sbor,
12/ svob. Kalina Leopold Ignatevič,
13/ voj. Chroliak Dimitrij Nikolajevič, 4. brig.,285
14/ voj. Mandengelov Itilka Pinkasovič, 1. sboru,
15/ des. Starolka František Petrovič, 3. brig.,
16/ voj. Kršín Evžen Romanovič, 3. brig.
Všechny výše uvedené voj. osoby čs. armády mají dokumenty, že jedou k náhr.
pluku, do nemocnice k léčení, z náhr. pluku na dovolenku nebo prostě na dovolenou
s potvrzením svého útvaru; někteří jedou z nemocnic bez udání v příslušném dokumentu, kam má jet a někteří lidé nemají vůbec žádné dokumenty.
Pro IV. UF je toto neuspořádané toulání voj. osob v týlu úplně nezvyklé a řídíme
se podle našeho přísného trestního řádu, proto nemůžeme trpět, aby se v zakázané
zóně objevily bez povolení voj. osoby čs. armády, mezi kterými se nacházejí jednotlivci,
kteří sloužili v německé nebo maďarské armádě.
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Původní slovo bylo: „potřeby“, jež bylo škrtnuto perem.
Zde se jedná o chybu při překladu či přepisu, protože 4. československá samostatná brigáda v SSSR byla
zřízena až na základě nařízení Národního komisariátu obrany SSSR ze dne 5. února 1945. Viz VÚA–VHA,
f. SSSR IV, sign. E/2/6, č. j. 2033/taj. 1945.
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Všechny výše uvedené voj. osoby jsou u voj. velitele. Náčelník ochrany týlu má
rozkaz odeslat je 27. listopadu auty do Chustu k disposici vašeho štábu.
Prosím, zakročte energicky proti tomu, aby se výše uvedené nežádoucí jevy neopakovaly.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 21 (4538 B/S).

DOKUMENT 147

1944, 26. listopadu, Chust – Protokol 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného
území s bývalým vojenským velitelem okresu Rachovo podporučíkem v záloze Ivanem Bistraninem.

Jmenovaný byl napomenut, aby na kladené otázky odpovídal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby bude-li toho třeba, mohl své výpovědi odpřísáhnouti
před soudem.
1/ Popište za jakých okolností došlo k zadržení popa ŠELEVERA, jakož i události
v okresu RACHOVO, kde jste byl VVO.
1/ Když byl škpt. Záhora předsedou odvodní komise v Rachově, asi kolem 10–15. listopadu, řekl mi, abych k němu přivedl uvedeného popa., současně s notářem. Notář
se dostavil, pop však nepřišel. Není mi známo z jakých důvodů se měli oba dostaviti.
Zakrátko byl škpt. Záhora služebně přidělen do Ťačova, Asi po třech dnech se pop
dostavil ke mně. V přítomnosti asi 400 branců začal křičet: „Kdo má právo mne volat,
já mám zásluhy, neboť jsem již 8 let farářem.“ Řekl jsem mu, aby zde nekřičel a nerušil odvodní komisi v činnosti. Když vycházel ven, znovu před všemi branci křičel: „Rabovci, bandité!“ Šel jsem ihned k němu a tiše jsem mu řekl, že ho dám do vězení. Na
to začal znovu křičet: „To bych rád viděl, kdo mne může posadit do basy.“ Dal jsem
nenápadně pokyn. svob. Hejdovi, aby popa odvedl. To bylo v 10.00 hod. a v 1.00 hod.
byl pop propuštěn.
18. listopadu 1944 byly RA vyvěšeny plakáty s pozváním na koncert v Rachově. Pozvání byla doručena také do ostatních obcí. Když se pozvaní občané v počtu 500–600
lidí sešli na domnělý koncert, vystoupilo asi 10 agitátorů ve službách RA na jeviště
a postupně volali do sálu urážlivá hesla jako: „Dolů s československou republikou
a ven s Čechy!“
přítomní důstojníci a mužstvo RA seděli mezi ostatním posluchačstvem. V sále
jsem měl 4 příslušníky polního četnictva, kteří mi celý průběh koncertu hlásili. Na jeviště vystoupil také pop LEVERA a žádal abych byl zatčen. Dr. Štefanec řekl popovi,
že to zařídí. Druhého dne, dne 19. listopadu, když jsem přišel s npor. Němcem do kasáren, velká většina mobilisovaných branců byla již pryč. Shromáždil jsem zbytek mobilisovaných branců, vysvětlil jsem jim situaci a uklidňoval jsem je, neboť tam byli
dva ozbrojení příslušníci RA, kteří mezi zbylými branci rozšiřovali zprávy, že žádná
ČSR nebude, že Podkarpatská Rus je připojena k SSSR a že rodiny těch, kteří půjdou
do čs. armády budou vyvezeny, a nedostanou nic, ani chléb nebo mouku, neboť Češi
nemají sami co jíst a nemohou proto dávat jiným. Vykázal jsem uvedené dva vojáky
RA z kasáren. Na to jsem šel ke komandantovi města /sovětskému/ a hlásil jsem mu
tento případ se žádostí, aby takové lidi, kteří nevědí co mluví, neposílal do kasáren.
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Řekl jsem mu také, že o tom, bude-li ZU připojena k SSSR nerozhoduji já ani on, ale
někdo jiný. Chce-li však něco mluvit, ať jde se mnou do kasáren a vyzve ty brance,
kteří se chtějí opravdu dobrovolně přihlásit ke vstupu do RA. Vojáci RA, aby však svémocně do kasáren nechodili. Komandant města mi odpověděl, že on vojáky RA do kasáren neposlal. Konfrontoval jsem tedy ony vojáky, z nichž jeden je seržant
Černičenko as komandantem města. Komandant města mi na to řekl, že co voják RA
mluví v kasárnách není odpovědností velitele.
Potom šel komandant města se mnou do kasáren a před všemi branci vyzval ty,
kteří chtějí vstoupiti dobrovolně do RA. Umožnil jsem mu také, aby s každým mohl
mluviti osobně. A n i j e d e n s e n e p ř i h l á s i l. Druhého dne v neděli, dne 20. listopadu, již dříve uvedení 2 vojáci RA se znovu dostavili do kasáren a bez ohlášení se
nebo mého vědomí odvedli z kasáren 18 mobilisovaných záložníků. Šel jsem proto
znovu za sovětským komandantem města, hlásil jsem mu případ a žádal ho, aby neposílal odvádět násilím lidi do kasáren, poněvadž takto není možno vésti jejich evidenci. Odpověděl, že seznam „odvedených“ dá nikoliv mně, ale okresnímu úřadu.
2/ Byl pop SELEVERA při odvádění svob. Hejdou snad poután nebo činěno mu
jiné násilí?
2/ Poután vůbec nebyl a nebylo mu činěno žádné jiné násilí. Se svobodníkem Hejdou šel zcela volně.
3/ Jsou Vaše odpovědi správně zapsány a máte něco k podotknutí?
3/ Mé výpovědi jsou správně zapsány a nemám ničeho k podotknutí.
Protokol přečten, uzavřen a podepsán.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2090.

DOKUMENT 148

1944, 26. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu a generála L. Mechlise československému vládnímu delegátu a generálu A. Hasalovi s výčtem „prohřešků“ Čechoslováků na Podkarpatské Rusi.

26. listopad 1944.
Československému vládnímu delegátu panu Němcovi, Divisnímu generálu Hasalovi-Nižborskému.
Vážený pane ministře a pane generále! V telegramu ze dne 23. listopadu 1944 vy
píšete, že vystoupíte se vší rozhodností proti každému, kdo by porušoval svým postupem sovětsko-československou dohodu, což jsme přijali ochotně na vědomí. Musíme však konstatovat, že jednotliví hodnostáři československé služby vedou práci,
namířenou na práci, namířenou proti Rudé armádě a zhoršení vzájemných styků s československým vládním delegátem. Pan generál Nižborský prosil o souhlas povolávat do služby do československé armády důstojníky, kteří se nacházejí v zakázané zoně.
Poněvadž v minulosti nebylo málo případů nepoctivého chování jednotlivých příslušníků armády, kterým bylo dovolováno jezditi do zakázané zony, my jsme nuceni
se zdržeti se kladné odpovědi panu generálovi Hasalu-Nižborskému. Nehledě na to,
že nebyl dán souhlas, náčelník štábu VOU plukovník Koutník rozesílal posly rozkazy
různým osobám bydlícím v zakázané zoně. Takové rozkazy byly poslány i Homanajovi,
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J. Varga i druhým ve městě Mukačevo, Užhorod, Berehovo. /Rozkazy v originálech
jsou ve štábu fronty/. Ve Velkém Berezném a užhorodském okrese v zakázané zoně
byla zřizována agentura pro provedení mobilisace a fakticky jednotliví důstojníci
československé armády vedli podkopnou činnost a agitovali proti dobrovolnému
vstupu rolníků do Rudé armády. U občana ve Velkém Berezném Dily Luka Nikolajeviče bylo odebráno týlovou stráží 700 listů /dotazníků/ z nichž část již byla vyplněna
a podobné jiné instrukce a dokumenty, a také průkaz na právo mobilisace ze dne
10. 11. 1944. Okruhová národní rada v Iršavě poslala 17. prohlášení, že do okruhu
jsou nelegálně posílány všelijaké dokumenty, rada prosí v budoucnosti zakázat nelegální práci v okruhu prohlašujíc, že tato činnost porušuje pokoj našeho obyvatelstva.
Nadporučík Ney byl zadržen,286 poněvadž nezákonně projížděl po obcích v zakázané
zoně, při čemž v polní tašce byl u něho nalezen fašistický leták v ruském jazyce, namířený proti rudé armádě, pod názvem: Rozkaz číslo 13 nejvyššího velitelství německé
armády o příslušnících rudé armády dobrovolně přecházejících na stranu německé
armády. Je úplně nepochopitelné, proč do zakázané zony fakticky přemístili náhradní
pluk 1. československého sboru vedený velitelem pluku podplukovníkem střelkou,
který svými náladami proti Rudé armádě diskredituje práci VOU ve městě Chustě,
při čemž přemístění luku bylo učiněno proti rozhodnutí o tom, že československý
armádní sbor zůstává na starém místě své dislokace. Velitel náhradního pluku posílá
pod záminkou dovolené vojenské příslušníky armády do různých obcí, které jsou
přímo v přífrontovém pásmu, bez patřičných legitimací. 1. 11. 1944 o obci Nižní Verecky, Tiščevo, Volovec byli zadrženi vojenští příslušníci československé armády rtm.
Beregy, rtn. Maďar, vojín Varga Ivan, kteří vedli agitaci, že prý sovětská moc a rudá
armády nevyplňují své závazky před rodinami dobrovolníků a proto se nemá zapisovati dobrovolně do rudé armády. Rtm. Bergy bedlivě se vyptával v každé obci a zapisoval, kdo šel dobrovolně do rudé armády, zastrašuje tím obyvatelstvo. Ve svém
nepoctivé agitace zašel rotmistr tak daleko, že prohlašuje, že prý do Zakarpatské Ukrajiny přišla československá armáda, která vás osvobodila od Němců a Maďarů a je třeba
jíti do československé armády a ne do Rudé armády. Celá tato skupina příslušníků armády byla zásobena rozkazy lhůtou do 10 dnů, to znamená do 20. 11. 44. Průkazy
byly dány již výše uvedeným náhradním lukem, při čemž v průkazech bylo v celkové
formě uvedeno, že oni jsou posíláni ve služebních věcech. V obcích tačevského okresu
také se objevilo z výše uvedeného náhradního pluku mnoho vojínů a poddůstojníků
československé služby, kteří vedou agitaci proti dobrovolníkům do rudé armády a zastrašují obyvatelstvo vyjadřující své sympatie k Ukrajincům a Rusům a Sovětskému
svazu. Rtm. Lopozda287 J. J. přišel do obce Sokyrnice pod záminkou dovolené na 15 dní
z náhradního pluku. 21. listopadu od udělal výtržnost v obci, choval voně k poměru
k rudé armádě, agitoval proti dobrovolníkům, a nadával milicionářům národního výboru a prohlásil jim: „proč vy nosíte rudé pásky na rukou, vy jste blbci, že je nosíte,
shoďte rudé pásky na zem.“ V Obci Krajníjkovo, tentýž Lopojda výstřelem z pistole
zabil milicionáře národního výboru Michajla Aros za to, že tento otevřeně vyjádřil

své sympatie k Rudé armádě a Sovětskému svazu. Lopojda byl zatčen našim vojenským velitelem a bude souzen. 22. listopadu k veliteli města Chust se dostavil npor. Popovič, který nejdříve zavedl rozmluvu o přidělení lektora pro lekci /to není funkcí
velitele, ani při pomoci sovětským vojskům/ a potom s nepochopitelné příčiny prohlásil, že nechce sloužit v československé armádě, spoléhaje jak je vidět na to, že docílí touto rozmluvou, aby očernil sovětského vojenského velitele. Npor. Barat, který má
funkci oficielní při československé delegaci vede agitaci proti dobrovolnému vstupu
do Rudé armády. „Na co potřebujete rudou armádu“ prohlašuje on a podkopával
opatření vojenského velitele a ve věci odesílání do zajateckých táborů jednotlivých
osob maďarské a německé národnosti. On zabránil možnosti registrace maďara Kovač
Jindřicha a zařadil ho do nějakého československého vojenského oddělení. Stejně tak
jsou zařazeni do československé armády Maďaři a Němci G. Gerhart Weiner, Schubert
a Fotul, kteří měli být posláni do zajateckého tábora.288 K nám bylo zasláno několik
žádostí od delegace neposílati do zajateckého tábora řadu důstojníků maďarské služby,
kteří bojovali proti rudé armádě, při čemž jich jmenují, nevím proč, československými
důstojníky. Takový stav na východ od zakázané zony pomáhá tomu, že politicky týl
fronty byl na tomto úseku nedostatečně zajištěn. Mnozí váleční zajatci a také lidí povinní vojenskou službou maďarské a Německé národnosti schovávali se před vojenským velitelem a dodnes se ještě skrývají. jenom jednoduchým zjištěním bylo
nalezeno v Chustu, Sevluši a druhých obcích a odebráno minometů 26, kulometů různých 196, pušek a automatů 1393, pistolí 332, granátů 721, nábojů 24.500, min 50 beden a 60 kg trhavin. to nás donutilo dodatečně organisovati na východ od zakázané
zony řadu vojenských velitelství. Vy rozumíte, vážený pane ministře a pane generále,
že výše uvedené fakty /jejich počet je mnohem větší, no nelze o nich psáti, protože to
nedovoluje velikost telegramu/ vzbuzují v nás nepokoj.
Věc se komplikuje také tím, že v poslední […] se dostavili k disposici štábu VOU
ve městě Chustu skupiny důstojníků, kteří velmi dlouho byli v cizině při čemž se nikdo
neptal […]ní o jejich příjezdu do Chustu. Tito lidé pod vedením pplk. Pernikáře289
vedou v týlu bojující armády práci, která nemá nic společného s mobilisací kontingentů pro korpus. My vás prosíme, pane ministře a pane generále, učiniti reální opatření, aby výše uvedené fakty nemohly se již více státi, a aby lidé porušující naše
normální vzájemné styky nezůstávali více na území, které zůstává býti zonou válečných operací. S hlubokou úctou velitel vojsk 4. Uk. gen. arm. Petrov a člen vojsověta
4. UK gen. plukovník Mechlis. 26. listopadu 1944.
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VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2111.
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DOKUMENT 149

1944, 26. listopadu, SV – Odpověď generála L. Svobody, č. j. 0668/taj./1944, na přípis hlavního velitele generála S. Ingra z 1. listopadu 1944 ve věci jmenování i povyšování rotmistrů a důstojníků.

K čj. 3846/dův./1944 Voj. misse v SSSR.290
K ad. 1, ad. 4 a dále k čj. 825/taj. 44 HV:
Nemyslím, že moje hledisko v otázce povyšování je nebo bylo úzké a lokální, nýbrž
vycházelo z praktické potřeby a nutnosti.
Vyřizování návrhů zaslaných do Londýna bylo zdlouhavé a schválení přicházelo
v době, kdy řada důstojníků a rotmistrů byla již mrtva. Při nedostatku velitelů z hlediska velitelské autority nebylo možné, aby rotám a bateriím veleli poddůstojníci.
Proto pokračoval jsem v praksi mého předchůdce gen. Kratochvíla, jehož postup jsem
uznal za jedině správný. Tentýž názor zastávají a k povyšování na místě navrhují velitelé brigád gen. Boček a gen. Klapálek. Dále vede mně k tomu i způsob jmenování
a povyšování u Rudé armády, jejíž jednotky vedle nás a společně s námi bojují, ale velitel divise má právo jmenovat a povyšovat do hodnosti poručíka a velitel armády do
hodnosti kapitána. Kdybychom takto nepostupovali a nejednali tak, jak situace vyžaduje, zůstalo by mnoho našich jednotek bez velitelů – důstojníků a rotmistrů, a bylo
by těžko vysvětlitelné, jak našim velitelům – poddůstojníkům zastávající odpovídající
důstojnická místa, tak i sovětskému velení.
Pokud jde o bojovníky domácí fronty, chci podotknouti, že zhodnocení jejich činnosti nelze nyní provést a je na vojenské správě, aby tak ve vhodné době po jejich zásluze učinila a vyrovnala vzniklé rozdíly. Naším opatřením nebudou nijak dotčeni
a poškozeni. Nelze však k vůli domácím bojovníkům, jejichž činnost nelze nyní ocenit, brzdit jmenování a povyšování těch nejpotřebnějších, jichž je k vedení a k pokračování našeho boje tolik zapotřebí a kteří se na svých místech skvěle osvědčili, a mnozí
z nich zaplatili svými životy.
K ad. 2:
Pro vedení povyšování a jmenování jsem považoval podle našich předpisů za mimořádné, jelikož byli povýšeni a jmenováni jenom ti, kteří se ve svých velitelských
a bojových funkcích na frontě mimořádně osvědčili a vyznamenali.
K ad. 3:
Že nebyla vždy věnována náležitá péče výběru důstojníků odeslaných z Velké Británie k jednotkám v SSSR, prokáži konkrétními případy. Někteří z nich, nejen že se
neosvědčili na místech, pro něž byli určeni, ale svým jednáním a chováním poškodili
čest a dobré jméno čs. vojáka. Tyto případy poškodili tak draze krví a životy získané
přátelství a důvěru mezi sovětským a československým velením a zavinily průtah v dalším odesílání důstojníků z Anglie do SSSR.
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Generál H. Píka v průvodním dopise pro ministerstvo národní obrany z 8. listopadu 1944 mimo jiné
uvedl: „K. čj. 3848 Dův. 44 čs. voj. mise – jedná se o výnos zaslaný Vaší depeší čís. 797-806/1. listopad 44.
Své stanovisko jsem vyjádřil několikráte ve svých telegramech. Potřeba i okolnosti mluví pro pružnější řešení, vždy však se souhlasem MNO což je vždy možné. Samovolný postup, přes zákaz MNO, může vnésti
kaz do kázně a dát základ ke tvoření ‚truc-armády‘.“ VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/11.
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Nemám a neměl jsem v úmyslu kritisovat neb se dotýkat postupu odesílání čs. důstojníků do SSSR, nýbrž považoval jsem za svou velitelskou povinnost na tyto okolnosti upozornit, aby se neopakovaly.
K ad. 5:
Prosím, aby HV a MNO znovu uvážilo a rozhodlo, aby podle směrnic pro jmenování a povyšování SM 6 čj. 1184/dův.3/1 odd. MNO 1941 čl. 21, čl. 23 G a čl. 38 D bylo
na velitele 1. čs. sboru v SSSR přeneseno právo jmenovat rotmistry a podporučíky.
Dále navrhuji, aby velitel Osvobozeného území byl zmocněn povyšovat důstojníky
do hodnosti kapitána do doby, dokud na osvobozeném území nebude HV neb ministr národní obrany.
Návrhy na jmenování a povyšování k dodatečnému schválení MNO a důvěrné
rozkazy 1. čs. sboru zašlu příštím kurýrem v nejkratší době.
K čj. 3829/dův./1944 Čs. voj. misse v SSSR:
Ohledně vyznamenání příslušníků 1. čs. sboru Čs. Válečným Křížem a Medailí Za
chrabrost byl jsem přesvědčen, že právo předběžného udílení těchto vyznamenání
dané gen. Kratochvílovi jako veliteli sboru, přešlo na mne při převzetí velení sboru.
V tomto postupu jsem utvrzen i tím, že mně byly a jsou i teď zasílány zásilky Čs. Vál.
Křížů a medailí Za chrabrost.
Prosím, aby právo udělovati Čs. Válečný Kříž a medaili Za chrabrost jménem presidenta Republiky bylo přeneseno dodatečně i na mne, neboť má-li býti dosaženo významu a účelu těchto vyznamenání, je třeba v zájmu udržení bojového ducha
a příkladu v hrdinských činech vyznamenávat ihned a na místě. Podobný postup je
i v Rudé armádě, kde právo udělovat vyznamenání je vloženo již na velitel pluku. Stávají se případy, že o místa bojují společně naše a sovětské jednotky, při čemž příslušníci sovětských jednotek, vyznamenavších se, jsou ihned na místě vyznamenáváni,
kdežto naši příslušníci by podle Vašeho názoru měli čekat několik měsíců, v důsledku
čehož mnozí vyznamenavší se by válečná vyznamenání již nedostali, poněvadž mezitím padli. Návrhy na vyznamenání k dodatečnému schválení zašlu v nejkratší d obě
spolu s návrhy na jmenování a povýšení.
Velitel 1. čs. sboru:
brig. gen. S V O B O D A Ludvík291
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/11.

DOKUMENT 150

1944, 27. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 2005/taj. zprav. 1944 žádá československého vládního delegáta F. Němce o odvolání skupiny nadporučíka B. Reicina, již si před časem vyžádal pro určitou činnost.

Mám zprávy, že skupina npor. REICINA, jejíž členové jsou v českoslov. stejnokroji,
vyvíjí na osvobozeném území ČSR činnost a agitaci jednostranně politickou a někteří
přímo pracují ve službách komunistické strany /Rtm. [Ivan] VAŠ, rtm. LEDNEJ a čet.
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Následuje podpis – „gen. Svoboda“.
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MACKAŇUK byli zvoleni do centrál. komitétu kom. strany KU – viz časopis Zakarpatská PRAVDA ze dne 21. XI. 1944/. V řadě případů dokonce terorisují civil. obyvatelstvo v tomto smyslu. Voj. RUŠČÁK v KELEČÍNĚ vyhrožoval dne 21. XI. 44 tomu,
kdo nepodepíše petici o připojení k SSSR, že ho zavře. /Rtm. Vaš vyhrožoval civ. obyvatel., že kdo nepůjde do RA nedostane nic jíst/.
V celkovém výboji událostí zde, které mnohdy vybočují až v protistátní činnost
mají někteří členové této skupiny také svůj díl. Protože také tento vývoj dosahující
svého vyvrcholení lze těžko regulovati v odpovídajících mezích a vědom si své zodpovědnosti, nemohu trpěti, aby příslušníci čs. armády ve stejnokrojích byli činni politicky, popřípadě politiku prováděli. Mám o tom doklady, které mohu předložiti.
Dne 28. a 29. listopadu 1944 hlásil vel. skupiny npor. REICIN, že 4 členové této skupiny zběhli a to 3 dne 25-26-XI 44 a jeden 28. XI. 44. Při tom sám přiznává, že oni tři
mohou býti v Mukačevě na politickém sjezdu NV. /Rtm. Vaš byl dne 26. XI. 44 v Mukačevě zvolen do zemského NV./
Žádám Vás pane ministře, abyste, jelikož skupinu npor. REICINA jste si vyžádal
pro určitou činnost, laskavě toto vzal na vědomí a zařídil její odvolání.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/6.

DOKUMENT 151

1944, 27. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s informací o zadržení 16 příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR
4. ukrajinským frontem a žádostí, aby propuštěné vojenské osoby z nemocnic byly
odesílány pouze na území dané do československé správy.

IV. UF zadržela 16 osob od jednotek 1. čs. sboru, které se ocitly v prostorech mimo
území dané do čs. správy.292
Tyto osoby jsou většinou z nemocnic a byly dirigovány buď přes Užok nebo Verecký. Vel. IV. UF žádá, aby byly učiněny příslušná opatření, aby se takové případy již
neopakovaly.
Žádám Vás, abyste bezpodmínečně zamezil všemi prostředky opakování podobných případů a zdůrazňuji, že nikdo bez povolení sovětských vojenských orgánů nesmí
vstoupiti do prostoru mimo území dané do čs. správy, jak již Vám bylo oznámeno.
Každé další opakování podobných případů způsobuje značné nepříjemnosti.
Voj. osob z nemocnic mohou býti odesílány jedině na území dané do čs. správy
a musí býti vybaveny řádnými dokumenty.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 52.

DOKUMENT 152

1944, 27. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise
o přijatých opatřeních k zamezení pobytu československých vojenských osob mimo
území předané do československé správy.

Děkuji, že jste mi oznámil případy pobytu čs. vojenských osob v prostoru mimo
území dané do čs. správy. Jde vesměs o příslušníky 1. čs. sboru, kteří po vyléčení byli
propuštěni z nemocnic z Černovic, Kijeva a Poljanky na dovolenou. Podle jejich výpovědi byli dirigováni do Mukačeva nebo do Užhorodu.
Dávám Vám na vědomí opatření, která jsem učinil:
1./ Telegramem ze dne 22. XI. byl 1. čs. sbor vyrozuměn, že pohyb čs. voj. osob
a transportů přes Užok a Verecký [průsmyk] je zakázán.
2./ Uvědomil jsem 1. čs. sbor telegramem ze dne 24. XI., že pobyt a průchod v prostoru mimo území, dané do čs. správy není dovolen bez zvláštního povolení příslušných sovětských orgánů.
3./ Rozkazem ze dne 21. XI. nařídil jsem poučiti příslušníky čs. armády mně podřízené, že je přísně zakázán vstup a pobyt v prostorech mimo území dané do čs. správy.
Pro ojedinělé případy vyžaduji vždy zvláštní povolení od velitelství IV. UF.
4./ Dne 27. t. r. nařídil jsem zříditi čs. kontrolní hlídku v Sevljuši, která má za úkol
zabrániti příslušníkům čs. armády vstup z území pod čs. správou do zony zakázané.
5./ Znovu vyrozumívám 1. čs. sbor o zjištěných nepřístojnostech s žádostí, aby
byla učiněna příslušná přísná opatření.
Ujišťuji Vás, pane generále, že zakročím přísně proti všem viníkům a zároveň Vás
žádám o laskavé vydání pokynů vašim orgánům, aby čs. voj. osoby, které se snad v budoucnu objeví v prostorech mimo území dané do čs. správy, byly zadrženy a předány
mně ke stíhání.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 54.

DOKUMENT 153

1944, 27. listopadu, Chust – Zpravodajské poznámky 2. oddělení štábu Velitelství
osvobozeného území k 27. listopadu 1944.

1. Prof. KERČA byl prý odpovědným redaktorem Brodyho listu.
2. Dr. CZEKAN údajně gen. tajemník Brodyho strany.
3. Maďaři v Užhorodě vydávají maďarský list a pokud jsou komunisté, mají poměrnou volnost a nejsou nuceni na práce.
4. Shromáždění v Mukačevě dne 26. listopadu bylo asi 5000 účastníků.
Na tomto shromáždění vystoupil ppor. Turjanica a jeden civilista s Leninovým
řádem /delegát z Moskvy/. Oba byli zvoleni delegáty s poselstvím k maršálu Stalinovi.
Na této schůzi byla stanovena jako západní hranice ZU řeka H e r n a r d.
VÚA-VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2063/taj.
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DOKUMENT 154

1944, 27. listopadu, Chust – Záznam informace získané 2. oddělením štábu Velitelství
osvobozeného území o mapě Sovětského svazu s autonomními oblastmi Podkarpatské Rusi i ostatního československého, částečně rakouského území a části Horního
Slezska, včetně vědomostí některých příslušníků 1. československého armádního
sboru v SSSR o vývoji poměrů na Podkarpatské Rusi po příchodu Rudé armády.

Z důvěryhodného pramene dostal jsem tuto informaci:
Jistý NAGY z RACHOVO, jehož otec jest Ukrajinec a matka Maďarka, ukazuje
spolehlivým lidem mapu, na které jest Podkarpatská Rus zakreslena jako autonomní
celek ve svazu s SSSR a jehož hranice na západě tvoří P o p r a d v to, dále část Maďarska, M i š k o l e c v to. Hlavním městem tohoto celku jest K i j e v a U ž h o r o d.
Zbytek Slovenska, Morava a Čechy, část Rakouska a Horního Slezska tvoří pak
další autonomní celek se sídlem P r a h a, vše ve svazku SSSR.
Jmenovaný, který jest zavilým komunistou a sám sebe nazývá internacionalistou
prohlašuje, že nedojde-li k tomu nyní, zcela určitě tomu bude tak za deset let.
Dále je zjištěno, že někteří příslušníci 1. čs. sboru v SSSR měli d v a m ě s í c e před
příchodem RA na čs. území informace o tom, jak se budou vyvíjeti poměry na Podkarpatské Rusi po příchodu RA. Tyto informace souhlasí přesně s dnešní situací.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2064/taj.

DOKUMENT 155

1944, 27. listopadu, Chust – Vyjádření podplukovníka J. Pernikáře k telegramu velitele 4. ukrajinského frontu ze dne 26. listopadu 1944 pro ministra F. Němce a generála A. Hasala.293

1./ Po souhlasu MNO byl jsem určen do štábu velitele osvobozeného území p. div.
gen. Hasala-Nižborského. Jako důst. gšt. byl jsem zařazen na místo přednosty oddělení štábu, kde svoji služební práci vykonávám posle směrnic velitele OÚ a vzhledem
k velmi úzké spolupráci VOÚ s čsl. vládní delegací, u nepřímo podle směrnic čsl. vládního delegáta.
Připisování mi jiné práce, resp. činnosti mimo výše uvedený rámec/i v době mimo
služební/, zejména pak nějaké činnosti směřující proti Rusé armádě, anebo sov. Svazu – důrazně odmítám a prohlašuji za pomluvu. Z těchto důvodů protestuji proti nařčení, jakobych svojí prací porušoval normální vzájemné styky čsl.– sov. a naopak
zdůrazňuji, že předmětem mé práce jsou otázky reorganisace čsl. branné moci a bezpečnostní služby na osvobozeném území Československé Republiky, podle směrnic
schválených a vydaných vládou resp. min. nár. obrany.
Přijel jsem do HUSTU s prvou částí čsl. vládní delegace /s ministrem Němcem
a p. div. div. gen. Hasalem/ dne 28. října. Skupina důstojníků – jíž se pravděpodobně
poslední odstavec telegramu týká – přijela do HUSTU dne 24. listopadu 1944. Pro-
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hlašuji, že důstojníky této skupiny znám osobně velmi málo a že jsem s nimi jen několikráte viděl ve společné důstoj. jídelně. Jako důkaz prosím, aby důstojníci jsoucí
ve štábu VOÚ, resp. ti, kteří přijeli d o HUSTU z Anglie byli v této věci vyslechnuti,
zejména pokud jde o činnost mně v poslední části telegramu připisovanou a již odmítám.
Na konec podotýkám, že mne osobně znají některé osoby ze sov. zprav. skupiny
v Moskvě, s níž jsem po dobu mého služebného pobytu v SSSR /od října 1941 do října
1944/ jako člen čsl. voj. misse v SSSR spolupracoval. Rovněž mne osobně znají sov.
styč. důstoj. u 1. čs. sboru v SSSR, z nichž uvádím zejména mjr. KAMBULOVA
a mjr. MIŠINA.
2./ K věcnému obsahu telegramu:
a./ Okruhová nár. rada v Iršavě si podle znění telegramu stěžuje, že do o kruhu
jsou posílány nelegálně všelijaké dokumenty, které porušují pokoj obyvatelstva.
K tomu:
Je známo, že čsl. delegace s sebou žádný propagační materiál neměla, kromě několika brožur tištěných v SSSR, které byly přivezeny od sboru. Zdejší tiskárna je plně
pod sov. kontrolou, takže vše co se tiskne je známo. Snad se může jednati o omyl, který
byl již vysvětlen: Do obce DUBROVKA u Iršavy /demarkač. čára je mezi touto obcí
a Iršavou/ byly pro čs. mobilisaci dodány čs. mobilisační vyhlášky k provedení m ob.
Tyto vyhlášky byly v obci odebrány iršavskou milicí asi proto, že NV v Iršavě nebylo
dobře známa demarkační linie.
Bylo by na místě požádati vel. fronty, aby nám dovolila nahlédnouti do oněch dokumentů, resp., aby nám loyálně sdělilo své informátory, z těch důvodů, že se může
jednati o nepř. živly, které tímto způsobem úmyslně kazí vzájemný poměr.
b./ Pokud jde o osoby v čs. voj. uniformě přítomné v pásmu t. zv. osvobozeného
území může se jednati:
– o lidi ze skupiny npor. Reicina, která sem byla poslána od vel. 1. čs. sboru a pravděpodobně se souhlasem příslušných sov. činitelů, protože každá komandýrovka musí
býti podepsána sov. styč. důstojníkem. Na jejich odeslání sem, činnost a dobu pobytu
nemá čs. vel. OÚ vlivu.
– o raněné příslušníky 1. čs. sboru, které sem byli odesláni na zotavenou na zdrav.
dovolenou jednak 1. čs. sborem a jednak vel. čs. zál. pluku opět podle nařízení pravděpodobně s komandýrovkou podepsanou sov. styč. důst. Tito lidé zde na dovolené
už byli v době, kdy sem přijela čs. vládní delegace a s ní VOÚ. Většinou cestovali přímo
do svých rodných vesnic a z těchto důvodů nemůže se jednati o nějakou vedenou propagační akci, jak snad naznačuje telegram. VOÚ dnes nemůže ani říci kolik těchto
lidí zde jest a kde jsou. Ze své dovolené odjíždějí zase přímo k svým jednotkám.
Tuto věc nemůže uregulovati VOÚ, vzhledem k tomu, že se jedná o osoby, které
mu nepodléhají, které mají řádně ověřené dokumenty a je nutno, aby příslušné pokyny vyšly pro sbor a záložní pluk ze strany sov. velení, jemuž tyto jednotky jsou dosud
podřízeny.
Za činnost těchto osob, pokud zde nemá plnou pravomoc, nemůže VOÚ zodpovídat.
c./ Rotný LOPOJA obdržel jako raněný 1. čs. sboru zdrav. dovolenou přímo v sov.
nemocnici do obce KRAJNÍKOVA. O jeho přítomnosti se VOÚ dozvědělo až po jeho
zatčení. Obvinění rotného Lopojdy podle telegramu zní: „výstřelem z pistole zabil

[155]

milicionáře národního výboru Arose…“ Podle přiloženého protokolu z šetření vyplývá, že z neopatrnosti těžce zranil člověka, s nímž byl ve velmi dobrém přátelském
vztahu. Oba byli opilí a oba v noci stříleli pro potěšení ze svých zbraní. Zřejmě tána
nešla úmyslně a nešla proti „milicionáři“.
Protokol přiložen k nahlédnutí.294
d./ Případ ppor. Popoviče není ještě vyšetřen.295 Zdá se, že se jedná o ppor. Popoviče ze skupiny npor. REICINA. Je-li to on, je nepravděpodobné, že by se snažil v rozmluvě očerniti sov. velitele, když sám je přesvědčeným komunistou, jako takový
zařazen do skupiny npor. Reicina a vedl propagandu právě p r o SSSR a RA.
e./ Prověření všech voj. osob podle národnosti pokračuje podle vydaných směrnic
VOÚ.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2111/dův.

Pan major mi již před tím nabídl víno a i něco k jídlu mi nabízel.
Dále se mluvilo přátelsky o běžných věcech, jako ku př. jak se žilo zde za maďarské okupace, jak lidé a inteligence pracovní trpěla a pod.
Celý rozhovor trval asi 1 hodinu a bylo to v době mezi 16.30 až 17.30 hodin středoevr. času. Pamatuji si to proto, že jsem v 17.45 měl býti zpět v kanceláři svého velitele.
4./ Mluvil jste také o tom, že nechcete sloužit v čs. armádě a že si naopak přejete
vstoupit dobrovol. do RA?
4./ V tomto smyslu jsem řekl jen to, že nemám velmi rád vojnu a že bych raději šel
do civil. zaměstnání. Nějaký dotaz o mém vstupu do RA jsem nevyslovil.
5./ Máte ještě něco k podotknutí?
5./ Při odchodu mi řekl, abych k němu přišel jindy a pak jsme se umluvili, že
k němu při.du zítra v 8 hodin místního času. Od té doby jsem tam nebyl, protože jsem
byl poután zaměstnáním, ale prostřednictvím prof. PRODANA jsem mu vzkázal, že
přijít v ustavenou dobu nemohu, a tak z přátelské návštěvy sešlo.

DOKUMENT 156

1944, 27. listopadu, Chust – Protokol sepsaný podplukovníkem J. Pernikářem s poručíkem z povolání Vasilem Popovičem ve věci nařčení sovětským velitelem města
Chust.296

Jmenovaný byl napomenut, aby vypovídal pravdu a podle své nejlepšího vědomí.
Věc:
1./ Byl jste dne 22. XI. 44 poslán služebně k sov. voj. vel. města HUST a kdo Vás
a s jakým úkolem poslal?
1./ Dostal jsem rozkaz od škpt. Světelského,297 abych od sov. velitelství přinesl směrnice pro výcvik pěchoty podle nejnovějších bojových zkušeností.
2./ Kdy a ke komu jste se odebral?
2./ Ještě týž den, t. j. 22. list. 44 jsem šel nějaké sov. vel. hledat, protože jsem nevěděl, kde nějaké vel. pěchoty jest. Na rohu ulice, kde stojí sov. stráž /blízko vlád. budovy/ kde je vypsáno „chozajstvo kňahyňa“ jsem se ptal na podobné sov. vel. Strážný
mi řekl, že v budově je PLK dělostřel. a a bych šel do první ulice na levo, kde bydlí
místní voj. velitel. O jeho úřední kanceláři ve vlád. budově jsem nevěděl. To jsem se
dozvěděl teprve nyní. Když jsem přišel na určené místo do místnosti, kde byli 2 sov.
důst. a byly tam dva telefony. Představil jsem se sov. majorovi a přednesl svoji prosbu
pokud jde o výcv. směrnice.
3./ Jaký byl další průběh Vaší rozmluvy?
3./ Na moji žádost mi sov. major řekl, že mají předpisy z r. 1940 a starší. Že na sov.
učilištích chodí instruovat vojáci z fronty podle získaných boj. zkušeností.
Prosbu o držení přednášky jsem nepřednesl, jelikož jsem takový úkol nedostal, ale
o přednášce se mluvilo v tom smyslu, že p. major sám se dotkl toho, že by přednášku
držel.
294
295
296
297

V dané archivní jednotce není dochován.
Viz DOKUMENT 156.
Viz DOKUMENT 148.
Alois Světelský (1898–?) v té době dočasně zastával funkci přednosty 3. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území. Srov. VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 7/2, Válečný deník VOÚ, 14. listopadu 1944.
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Uzavřeno a správné.298
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 157

1944, (27.) 299 listopadu, Chust – Záznam Velitelství osvobozeného území o předání
československých vojenských osob zadržených sovětským velitelem města Mukačeva.

Dne 27. listopadu 1944 bylo předáno VOÚ komandaturou města Mukačevo tyto
čs. vojenské osoby, zadržené v Mukačevě ve dnech 24. a 25. listopadu 1944:
Por. Moskovic Jan, ppor. Srhak František, rtm. Melnik Emerich, čet. Berger Evžen,
čet. Haubenstock Karel, svob. Mandelkern Evžen, Mendelkerová Etelka, svob. Popjuk
Štefan, des. Komar Jiří, voj. Chromjak Demeter, des. Starosta František, svob. Kalina
Leopold, voj. Smuzanica Vasil, voj. Martin Andrej, voj. Braveren Izider, voj. Bilinec Jiří,
voj. Spiegel Filip, voj. Totin Jura, voj. Kentes Jan.300
Pět ze shora uvedených voj. osob bylo do Mukačeva odesláno voj. velitelem města
Černovice s tím, že tam se nachází náhradní pluk. Všechny tyto osoby měli cestovní
rozkazy vystavené do Mukačeva a podepsány vel. města Černovice.

298

299
300

Následující den podplukovník J. Pernikář zapsal svůj osobní dojem: „Por. Pavlovič se jednou vyjádřil, že
nechce býti emigrantem. Je bázlivec a rád by to měl dobré na všech stranách. Zásadně nechce nic riskovat.
Přemýšlel o každém výrazu do protokolu, který volil tak, aby mu ani u nás nebylo nic vytknuto, ani aby
snad svou výpovědí obvinil sov. majora z nepravdy. Má strach jen, aby mu osobně nevzešly nesnáze a na
nic jiného nehledí.“ VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2066. Chybné příjmení je dané nepozorností,
neboť v následné rukopisné poznámce generál A. Hasal uvedl: „Zjistit dotazem u velitele města, zda skutečně mluvil s ním o tom, že nechce sloužiti v čs. armádě. Popovič tvrdí opak.“
Dokument není datován, datum odvozeno z obsahu.
Srov. DOKUMENT 151.
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Zbytek uvedeného mužstva přijelo na dovolenou z praporu rekonvalescentů náhr.
pluku z Krosna.
Při projíždění Mukačevem byli zatčeni a drženi ve vazbě po dobu dvou až tří dnů.
Po celou dobu trvání vazby nedostali žádnou stravu a nebylo jim ani dovoleno, aby si
nechali stravu koupiti za vlastní peníze. Důstojník RA armády při výslechu prohlásil,
že ČS příslušníci zde na Karpatské Ukrajině již nemají co dělat, že to již při[…] si
k SSSR. Bylo s nimi zacházeno jako se zajatci.
Rtm. Melnik udává, že v Mukačevě je asi ještě 60 čs. voj. osob zadrženo na velitelství města. Jsou mezi nimi i dva důstojníci ze skupiny ZU,301 kteří zde pracovali
v týlu nepřítele jako partizáni.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 158

1944, 28. listopadu,302 Chust – Koncept odpovědi generála A. Hasala na telegram velitele 4. ukrajinského frontu z 26. listopadu 1944.

K telegramu gen. plk. Mechlise ze dne 26. XI. 1944
1/ Povolávání důstojníků z povolání k činné službě, kteří žijí v operačním pásmu
západně demarkační čáry pplk. Koutník neučinil v žádném zlém úmyslu nýbrž proto,
že je velký nedostatek důstojníků. Učinil jsem opatření, aby se toto nemohlo opakovat.
2/ O nějaké agentuře pro provádění mobilisace ve Velké Berezoš a užhorodském
okresu není mi ničeho známo. Mohu Vás ujistiti, pane generále, že nic podobného
z naší strany nebylo zřizováno, neboť jsme si plně vědomi naší vzájemné úmluvy o zákazu vstupu čs. voj. osob na území na západ od čáry stanovené velitelem fronty. Žádné
pokyny, tím méně dotazníky nebyly nám vydány a rovněž nebyl nikdo velitelstvím
osvobozeného území pověřen, aby tam mobilisaci prováděl. Prosil bych vás, abyste
mi laskavě sdělil bližší podrobnosti, abych mohl věc řádně vyšetřiti.
3/ Čs. delegace žádný propagační materiál sebou neměla, kromě několika brožur
tištěných v SSSR. Zdejší tiskárna je pod kontrolou velitele města a vše co se tiskne je
mu známo. Pokud jde o okresní NV v Iršavě může se týkati jen obce Doubravka u Iršavy, která je v pásmu pod čs. správou, kam byly dodány čs. mobilisační vyhlášky,
které Iršavská milice odebrala asi proto, že okresnímu NV nebyla dobře známa demarkační čára.
4/ Npor. Ney byl dnes po vyšetření odeslán k 1. čs. sboru, aby bylo proti němu zahájeno příslušné řízení. Rovněž tak byl odeslán npor. Elovič dne 24. t.m.

5/ Pokud jde o záložní pluk byl odeslán na rozkaz velitelství 1. čs. sboru na území
pod čs. správou s nejnutnějšími vojenskými osobami /asi 100 osob/ a to ještě před
rozhodnutím, že 1. čs. sbor zůstává na starém místě, jelikož se předpokládalo, že celý
pluk bude přemístěn na území KU. Do vyjasnění situace ponechal jsem velitelství
pluku v Sevljuši, kde jsou shromažďováni nováčkové, kteří nesloužili v čs. armádě
a dělostřelci. Aby nezaháleli provádějí základní výcvik. V Krivé jsou soustřeďováni
nováčkové pro ženijní a telegrafní jednotky a částečně vycvičení příslušníci těchto jednotek provádějí základní výcvik a ženisté provádějí opravu mostů u Berezna a Velké
Kopané. Prosím, aby do vyjasnění otázky přemístění záložního pluku bylo toto prozatimní opatření Vámi schváleno.
6/ Rtm. Beregi, rt. Maďar a voj. Varga byli nám již odevzdáni a budou nejbližším
transportem odesláni k 1. čs. sboru, kde proti nim bude podle mého rozkazu zvedeno
příslušné řízení.
7/ Rt. Lopojda po zranění pod Duklou byl odeslán na léčení do nemocnice do
Lvova a pak do Palacky odkud po vyléčení obdržel 14. denní dovolenou do Krajnikova.
O jeho příchodu do Chustu nám nebylo nic známo. Vyšetřováním bylo zjištěno, že na
cestě domů se opil a při příchodu domů se sešel s milicionářem Orosem, s kterým je
v příbuzenském poměru. Jak došlo ke zranění Orose, který byl dovezen do nemocnice v Sevljuši pro opilost nevím. Rt. Lopojda byl nám odevzdán, je pod stráží a po vyšetření případu bude odevzdán polnímu soudu 1. čs. sboru, jelikož v Chustu nemáme
ještě vojenských soudů.
8/ Případ por. Popoviče se vyšetřuje a po vyšetření věci bude odeslán k 1. čs. sboru,
který podle mého rozkazu provede s ním příslušné soudní řízení.
9/ Případ por. Barata nařídil jsem vyšetřiti a dovolím si sděliti Vám výsledek. Ze
jmen, Vámi uvedených bylo po provedení kontroly spisů mobilisovaných zjištěno jen
jméno Šubrt, který je ukrajinským učitelem z Volové. Případ se dále vyšetřuje, budou
učiněna příslušná opatření a výsledek si dovolím Vám sděliti.
10/ Pokud jde o skupinu důstojníků ze zahraničí, jejichž seznam jsem zaslal náč.
štábu fronty, podotýkám, že přijela do Chustu teprve dne 23. XI. večer. Těmto důstojníkům se souhlasem sovětské vlády byl povolen průjezd přes území SSSR a oni po
příjezdu do Baku byli na rozkaz Moskvy dirigováni přímo do Krosno vlakem a odtud
odeslán velitelstvím 1. čs. sboru do Chustu. O jejich odeslání z Krosno byl jsem uvědoměn když už byli na cestě z krosno do Chustu a neznal jsem přesně jejich jmen. nemohl jsem tudíž pro jejich vstup na území KU vyžádati souhlas velitelství fronty.
11/ Pokud jde o pplk. Pernikáře dovoluji si sděliti, že s touto skupinou nepracoval
a nepracuje a je zatímně zařazen jako přednosta jednoho oddělení štábu. Nebyl také
pověřen žádnou prací, o které se zmiňujete.303 Pplk. Pernikář, který je důstojník letectva bude odeslán k čs. letectvu, které se tvoří na území SSSR, jakmile bude návrh
na jeho přidělení projednám čs. voj. missí. Do té doby vyčká u mého velitelství.304
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

301

302

Rozumí se Oddíl pro zvláštní určení zřízený generálem Janem Kratochvílem dne 15. března 1944 „za
účelem pozdějšího použití na území ČSR s cílem propagačním, organisačním, zpravodajským, event. diversním ve formě malých skupin o 2–4 osobách“. VÚA–VHA, f. Velitelství československých vojenských jednotek v SSSR (dále jen SSSR I), sign. 23/3, Situační hlášení z 20. března 1944.
Datace vychází z archivní jednotky: ABS, sb. „S“, sign. S-16/1.
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Tato věta je přeškrtnuta modrou tužkou.
Dále viz DOKUMENT 181.
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DOKUMENT 159

DOKUMENT 161

1944, 28. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o příděl benzinu pro transport doplňků pro 1. československý armádní sbor v SSSR do Lavočné, neboť přesun pěším pochodem přes
zamrzlé hory má za následek zdravotní problémy.

1944, 28. listopadu, Chust – Zápis o výpovědi vojína Felsmanna od Vojenského velitelství okresu Ťačevo o protičeskoslovenské agitaci rotmistra Ivana Vaše a předsedy místního národního výboru.

Vážený pane generále!
Oznamuji Vám, že doprava mobilisovaných doplňků pro 1. čs. sbor do Lavočné
pěším pochodem je velmi ztížena jednak špatným počasím, jednak a hlavně tím, že
většina mobilisovaných doplňků je bez obuvi, velká část pak uničila svoji chatrnou
obuv již při přechodu z Rachova a Ťačeva do Chustu. Všechny osoby jsou velmi
chatrně oblečeny, takže přechod přes zamrzlé hory má za následek ochuravění. Kromě
toho přechod u Berezové je dne 28. listopadu přerušen, poněvadž rozvodněná řeka
zničila lávku, která byl čs. jednotkami upravena pro přechod.
Vzhledem k této situaci, prosím, opětovně o přidělení aspoň několika tun benzinu, abych mohl mobilisované doplňky dopraviti na stanici Lavočné auty a tím urychliti doplnění 1. čs. sboru v SSSR a obnoviti jeho plnou bojeschopnost. Zůstávám
s úctou. Hasal.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. Telegram č. 57.

DOKUMENT 160

1944, 28. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s informací o výcvikovém středisku v Krivé a žádostí o odeslání silného pásového
vozidla pro vyprošťování nákladních aut.

Na Váš radiogram, zaslaný přes velitelství IV. UF sděluji, že v Krivé jsou soustřeďováni jen nováčci, vybraní pro ženijní a spojovací jednotky.
Ke dni 27. XI. je v Krivé 170 osob pro ženisty a 120 pro spojaře. V tomto počtu je
jen nepatrný počet záložníků ženistů a spojařů /:asi 15 osob:/. Z těchto je organisována
jedna žen. rota, která je předurčena pro opravu zničených mostů a jedna rota je cvičena jako rota hledačů min podle Vašich požadavků. Spojovací rota, která provádí teprve výcvik, bude pro potřeby VOÚ.
Žádám o odeslání jednoho silného pásového vozidla s řidičem, záložnými součástkami s příslušenstvím pro vyprošťování nákladních aut.
Kpt. letec Aleksejev podle doslechu je v Moskvě.
Hlaste zřízení přejímací a zásobovací stanice pro mobilisované v Lavočné.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 56.

Rtm. VAŠ, zvolený jako delegát za tačevský okres mluvil na shromáždění v Mukačevě dne 26. listopadu pro připojení podkarpatské Rusi k SSSR a sliboval, že okresu
Ťačevo bude při této příležitosti darováno 3.000 párů bot a veškeré potraviny, jichž se
okresu nedostává.
Předseda NV Ťačevo NAGY řekl den 28. listopadu 44 v přítomnosti 4 jiných osob:
„Shoďte ty české šaty dolů a nebo si běžte do Čech, tu bude sovětská Ukrajina!“
Tento výrok adresoval voj. Felsmanovi.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2069.

DOKUMENT 162

1944, 28. listopadu, Sevljuš – Hlášení nadporučíka B. Reicina velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o zběhnutí tří příslušníků z jeho skupiny na Podkarpatské Rusi.

Hlášení
Dne 26. listopadu 1944, asi v noci nebo ráno, odešli bez mého svolení a vědomí tito
příslušníci mé skupiny:
rtm. Lednej Ivan305
rtm. Vaš Ivan306
čet. Mackaňuk Michal 307
Jmenovaní se do 24 hodin ke skupině nevrátili. Hlásil jsem proto jejich zběhnutí
Veliteli Osvobozeného území, p. div. gen. Nižborskému ústně a na jeho rozkaz je tímto
hlásím písemně.
předpokládám, že jmenovaní odjeli do Mukačeva, kde se v neděli, 26. listopadu
konal sjezd Národních výborů. Již dva nebo tři dny před tímto sjezdem mne jmenovaní žádali o povolení k odjezdu do Mukačeva, kam mají pozvánky a kde prý jim
budou svěřeny veřejné funkce. Povolení jsem odmítl, poukázav na přísný zákaz
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Na 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území si k jeho osobě poznamenali: „Na rtm. Ledneje jsou
stížnosti, že agitoval pro vstup do RA a pro připojení k SSSR. Působil spolu s [ostatními] ve Volové a okolí.“
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/6.
Na 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území si k jeho osobě poznamenali: „Na rtm. [Ivana]
Vaše je zde několik udání, že dělal v Tačevě vždy propagandu protičeskoslovenskou, zlehčoval čs. uniformu,
agitoval pro připojení k SSSR a k vstupu do RA. Dále rozpouštěl podle vlastního uvážení NV, jestliže tam
nebyli lidé komunistického přesvědčení. Tak pracoval i v okolních vesnicích okresu Tačevo. – VAŠ, LEDNEJ
a MACKAŇUK byli zvoleni do centrálního komitétu komunistické strany KÚ /viz Zakarpatská PRAVDA
ze dne 21. XI. 44/ – Rtm. Vaš byl zvolen do zemského NV v Mukačevě dne 26. XI. 44 a musel tam být přítomen na volbu, stejně tak, tam byli, resp. jsou zbývající Ledněj i Mackaňuk.“ Tamtéž.
Na 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území si k jeho osobě poznamenali: „Rotný Mackaňuk
pracoval v TAČEVO s VAŠEM.“ Tamtéž.
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překročení čáry, stanovené sovětským velitelstvím. Ohledně veřejných funkcí jsem
jmenované odkázal na služební postup. Při odjezdu sevljušské delegace do Mukačeva
jsem zkontroloval, zda některý z příslušníků skupiny se nepokouší zákaz porušit. Jmenovaných tam nebylo. Ještě navečer, 25.listopadu jsem s nimi mluvil. předpokládám
proto, že odjeli jiným připraveným prostředkem v noci nebo ráno 26.listopadu.
Ježto se nevrátili ani do 24 hodin ani do této chvíle, je třeba je považovati za zběhy.
Opis hlášení předávám VOU.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/6; opis.

DOKUMENT 163

1944, 28. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o výpovědi poručíka Baráta z Velitelství osvobozeného území k jeho obvinění z protisovětské činnosti.

Jmenovaný vypovídá, že nikdy neztěžoval provádění rozkazů sov. velitelů nebo
dokonce podkopával jejich opatření. Nikdy také nevystupoval a nevystupuje proti
proti RA a nevede také řádnou agitaci v tomto smyslu.
Jména Schubert, Fotul, Gehart Wenwer, kteří měli být odesláni do zaj. tábora
nezná.
Maďar Kováč Jindřich obuvník, byl podle jeho sdělení odveden sov. orgány.
Udání a hlášení na por. Baráta provádí podle jeho mínění lidé, u kterých se provádí rekvisice. Jmenuje hlavně jistého Nemetiho, býv. velitele milice, zatčeného sov.
orgány, který por. Barátovi řekl, že „s ním zatočí pro zabavení kůže“. Nemeti si chtěl
kůži ponechati pro vlastní potřebu.
Čet. asp. Mikuláš Šubert,308 spojovací výcv. středisko, jest ukrajinské národnosti,
povoláním učitel.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2067.

DOKUMENT 164

1944, 29. listopadu, Moskva – Depeše velvyslance Z. Fierlingera pro prezidenta republiky o svých intervencích na Komisariátu zahraničních věcí SSSR ve věci náboru
dobrovolníků do Rudé armády na osvobozeném území Podkarpatské Rusi.

Tvá 450. Předej presidentovi.
1/ Podle dřívějších svých intervencí v Narkomindělu ve věci náboru mám zcela
určitý dojem, že je zde přání věc klidně vyřídit. To znamená, tak alespoň doufám, že
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Mikuláš Šubert (1914–?) sloužil v československé armádě u spojovací roty pěšího pluku 112 v Mukačevě.
„V roce 1942 byl povolán k výkonu služby v maďarské armádě u pěšího pluku 101 v Nagyvarod u Oradea
Mare, kde byl použit pro naslouchání zahraničního rozhlasu pro potřeby maďarské zpravodajské a diplomatické služby. Šifruje a dešifruje a má o tento obor obzvláštní zájem. Mluví: maďarsky, rusky, polsky, bulharsky, srbsky a částečně rumunsky.“ VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.
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podobné vyhlášky nebyly více vydány a že by na ostatním území nábor dobrovolníků
vůbec přestal. Moskva ovšem nechce desauvovat vrchní velení, neboť pravděpodobně
delegace a Petrov si vjeli do vlasů. Čím více budeme trvat na nějakém striktně formálním stanovisku, tím bude situace pro nás horší. V tom smyslu jsem doporučoval
klid a rozvahu. Také dosud nejsou známy přesně všechny okolnosti. Sovětské vojenské kruhy byly nám dosud velmi nakloněny a chovaly k nám přímo nadšené sympatie.
Bylo by nanejvýš politování hodné, kdybychom měli přijít s nimi do konfliktu. Nám
by to mohlo značně uškodit. V případě Slovenska nám velmi obětavě pomáhaly. Stálo
je to mnoho námahy a krve. Drtina Vám bude referovat, co vše pro nás Rudá armáda
učinila.
2/ Jako ilustraci k situaci na Podkarpatské Rusi vyprávěli mi Drtina a Uhlíř toto:
Jeden z našich důstojníků, se kterým se setkali ve Lvově, byl svědkem tohoto příběhu.
V Mukačevě na náměstí byl pochováván důstojník rudé armády, který padl v boji za
Mukačevo. Masy obyvatelstva se s nadšením účastnily pohřbu. Nad hrobem mluvil
místní Ukrajinec, při čemž v řeči žádal připojení k SSSR. Byl okamžitě přítomným
komisařem Rudé armády přerušen a další proslov mu byl zakázán.309
3/ Píka hlásí, že dostal od gen. Beljanova, který je pověřen dohledem nad organisací našich jednotek, vyrozumění, že budeme moci provádět nábor též přímo v operační zóně. Píka má též dojem, že sovětské voj. úřady nehodlají dále žádný nábor
dobrovolců provádět, zejména ne na Slovensku.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 2888. Dále VÚA–VHA, sb. „37“,
sign. 37-360-2, Opis MZV pro MNO.

DOKUMENT 165

1944, 29. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 33/taj. 1944 podává první
situační zprávu z osvobozeného území na Podkarpatské Rusi.

Čs. vládní delegát pro osvobozené území s politickými poradci a velitelem osvobozeného území dle podle rozhodnutí vlády v robě od 7. do 23. října t. r. v Báňské Bystrici, odkud odletěli v noci na 24. října do Podhájčíků u Lvova a odtud ještě táž den
do Lvova.
Ze Lvova odletěli dne 26. října do Přemyšlu, odkud byli auty přivezeni do Turka
k velitelství IV. ukrajinské fronty, kde čs. vládní delegát s gen. Hasalem byli přijati
večer 27. října jen členem voj. sovětu fronty gen. plk. Mechlisem, jelikož velitel fronty
gen. Petrov byl na bojovém SV. S gen. plk. Mechlisem projednali odjezd na osvobozené
území /příloha 1/.310 Z Turky odejela skupina vládního delegáta dne 28. října ráno
před Verecký průsmyk – Volovec – Volové do Chustu, kam přibyla večer.
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Toto bylo charakteristické jednání pro prvosledové jednotky Rudé armády po příchodu na Podkarpatskou Rus, ale po příchodu týlových jednotek došlo k pravému opaku – přímé podpoře hnutí za připojení tohoto území k sovětské Ukrajině.
Viz níže.
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Velitel osvobozeného území, s kterým přijel ze Slovenska pplk. letectva Pernikář,
kterého uvolnil velitel 1. čs. armády, zahájil činnost 20. října t.r.
V tutéž dobu přijela do Chustu skupina důstojníků pod velením škpt. Záhory, vyslaná velitelem 1. čs. sboru gen. Svobodou, aby na osvobozeném území KU provedla
mobilisace pro doplnění 1. čs. sboru, který v bojích o Duklu, v dukelském průsmyku
a na slovenském území v prostoru Nižní a Vyšší Komárník utrpěl velké ztráty /od
9. IX. do počátku listopadu přes 5.000 padlých, raněných a nezvěstných/.311 Zároveň
přijela od sboru skupina npor. Reicina, která podle pokynů velitele sboru měla býti nápomocna při zřizování NV na osvobozeném území KU a kterou později vládní delegát si podřídil pro týž úkol.
Velitel 1. čs. sboru vyžádal si ještě z312 B. Bystřici od vládního delegáta radiotelegraficky povolení k provádění mobilisace pro doplňování sboru. Vládní delegát po
dohodě s VOÚ toto povolení veliteli sboru dal a zaslal radiogram text mobilisační vyhlášky /příloha 2/, při čemž bylo předpokládáno, že sbor bude prováděti mobilisaci jen
v pásmu své činnosti a potud, pokud nebude jinak nařízeno.
Po zjištění, že velitel sboru nařídil mobilisaci na celém osvobozeném území
a i v prostoru, odevzdaném do správy čs. vládnímu delegátu, VOÚ provádění mobilisace příslušníky sboru nedovolil a využil je jen k zajištění celkové situace v jednotlivých okresech.
Aby byly zjištěny počty osob, povinných vojenskou službou a získán přehled, čs.
vládní delegát na návrh VOÚ vydal vyhlášku o povinném hlášení u NV všech bývalých příslušníků čs. armády a těch čs. občanů, kteří sloužili v maďarské armádě /příloha 3/.313 Soupis byl nařízen na území odevzdaném do správy vládního delegáta
v okresech Rachovo, Ťačevo, Chust, Volové a Sevljuš. Provádění tohoto soupisu brzdilo však na některých místech nepochopení NV. Soupisem a podle předběžných informací bylo zjištěno, že počet mužského obyvatelstva povinného vojenskou službou
je větší, než-li se původně předpokládalo.
Dne 31. října t. r. dorazil pplk. gšt. V. Koutník s transportem členů delegace a důstojníků pro VOÚ /transport – 7 důstojníků, 3 osoby mužstva, 16 členů vládní delegace
– vyjel železnicí dne 22. října z Moskvy po ose Briansk – Konotop – Bachmač – Kijev
– Korostin – Lvov – Starý Sambov, pak automobilním převozem přes Užok – Užhorod
– Mukačevo – Chust/.
1. listopadu byl utvořen nejužší štáb VOÚ, tak že zatímně funkci náčelníka štábu
a věci 1. oddělení zastával pplk. gšt. V. Koutník, pro věci 2. a 3. oddělení určen pplk.
gšt. J. Pernikář, přednostou intend. služby a zároveň pro věci 4. oddělení mjr. int. B. Zapletal.314 Organisován pomocný úřad, k jehož vedení použit přihlásivší se býv. kan.
zaměstnanec voj. správy.
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Výkaz ztrát 1. čs. sboru v SSSR od 9. září do 10. října 1944 viz VALIŠ, Zdeněk: 1. československý armádní
sbor v bojích na Dukle. Historie a vojenství, 2014, roč. LXIII, č. 4, s. 70.
Správně: „v“.
V dané archivní jednotce není dochována.
Bruno Zapletal (1903–1976). Před 2. světovou válkou důstojník intendantstva, příslušník československé zahraniční armády ve Francii a Velké Británii. Po válce přednosta III. (intendančního) odboru MNO
do konce září 1949, kdy odešel do výslužby v hodnosti generála šéfa intendanční služby (odpovídající
hodnosti divizního generála).
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Štáb postupně doplňován mladšími důstojníky z řad důstojníků z povolání /dva/
a záložních, kteří nastoupili do činné služby. Velitelstvím sboru byl přidělen kpt. z pov.
Šťastný Jan a zařaděn jako spojovací důstojník VOÚ.
Z osob a aut, které byly dány 1. čs. sborem pro převoz a ochranu autotransportu
ze St. Samboru do Chustu /transportem byly dopraveny čs. peněžní asignace/ byla sestavena štábní rota VOÚ, která postupně byla doplněna tak, že má pomocné družstvo,
automobilní štábní četu, vozat. četu /organisována z koní a vozů, povolaných podle zákona čís. 131/1936 Sb. z. a n./, strážní četu.
Vnitřní politická desorientace, v mnohých místech pak autorativně ustanovené
NV., nedostatek důstojníků, dopravních prostředků, obtížnost zásobování nedovolovaly okamžité vyhlášení mobilisace.
Dne 3. listopadu t. r. na požádání čs. vládního delegáta byli přijati velitelem
IV. ukrajinské fronty generálem armády J. E. Petrovem vládní delegát ministr Němec
a div. gen. Hasal. Průběh jednání uveden v zápisu o jednání ze dne 3. listopadu t. r. /příloha číslo 4/.
Dne 4. listopadu bylo zřízeno péčí velitelství IV. UF telegrafní spojení s tímto velitelstvím a přes něho s Moskvou. Tentýž den byl zaslán telegram o zahájení činnosti
náčelníkovi čs. voj. mise, gen. Píkovi spolu s žádostí o urychlené projednání mého
memoranda ze dne 1. 9. 1944 o pomoci SSSR při tvoření čs. armády, hlavně pokud jde
o výstroj a výzbroj. Odesláno situační hlášení pro MNO a HV.
Aby byl urychleně navázán styk s velitelstvím 1. čs. sboru, gen. Svobodou, odeslal
jsem dne 4. listopadu gen. Kratochvíla ku projednání:
a/ Urychleného odeslání výstroje – asi 1.000 kompletů – přikrývek a trofejních
zbraní,
b/ přidělení osobních a nákladních aut pro odvoz mobilisovaných.
Dne 4. listopadu sovětští vojenští velitelé měst na celém osvobozeném území Karpatské Ukrajiny vyvěsili vyhlášky o dobrovolném vstupu do RA Ukrajinců a Rusů
z KU /viz příloha číslo 5/. Aby bylo čeleno dobrovolnému vstupu do RA, velitel osvobozeného území nařídil povolati v okresech Chust a Ťačevo část záložníků do činné
služby, z nichž část byla použita k doplnění štábní roty VOÚ a zbytek byl odeslán
k 1. čs. sboru.
Na poradě dne 5. listopadu t.r. u velitele IV. ukrajinské fronty byla projednána
otázka náboru dobrovolníků čs. stáních občanů do RA a jiné věci podle zápisu /příloha číslo 6/
Dne 5. listopadu přibyl do Chustu pplk. Střelka,315 velitel náhradního pluku 1. čs.
sboru s nejnutnějším personálem, čímž situace VOÚ, pokud jde o personál, se poněkud zlepšila. Z počtu důstojníků náhradního pluku byli zatímně určeni velitelé okresů
Sevljuš, Chust, Ťačevo, Rachovo a Volové, jichž úkoly byly stanoveny podle směrnic
připravených ŠVBM a upravených podle místních potřeb /Příloha číslo 7/.
Gen. Píkovi postupně byly zaslány telegrafické žádosti o přemístění 1. čs. sboru
do svazku IV. UF, dále ve věci výcviku a školení důst. sboru; zaslán text vyhlášky náboru pro RA a urgováno radiospojení mezi VOÚ s Londýnem a Moskvou.
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Karel Střelka (1896–1964). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 273.
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V té době vnitřní politická situace, hlavně po 7. XI. začala se zhoršovati a stále
častěji a v širším měřítku počala se projevovati agitace mezi místním obyvatelstvem
o připojení Karpatské Ukrajiny k sov. Ukrajině, resp. k SSSR. Tato agitace nebyla povážlivých rozměrů, tak že jednotlivé místní národní výbory usnášely resoluce o připojení KU k SSSR a odesílaly telegramy v tomto smyslu do Moskvy. Když se nábor
dobrovolníků pro RA, který nabýval značných rozměrů a agitace pro vstup do RA
byla prováděna nejen důstojníky a poddůstojníky RA, nýbrž i NV; nařídil jsem provádění mobilisace postupně v okresech od nejvýchodnější části republiky na západ počínaje 13. XI. okresem Rachovo.
Mobilisace byla nařízena přes to, že nebyl plně zajištěn odsun záložníků, poněvadž obava, že mnoho osob vstoupí do RA, neboť nábor neměl namnoze charakter
dobrovolnosti, nýbrž děl se často pod nátlakem a pod různými hrozbami.
Mobilisační vyhláška /příloha číslo 8/ byla přizpůsobena místním poměrům
a předběžným zjištěním počtů osob povinných voj. službou.
Dne 10. listopadu dostavil se k VOÚ gen. Svoboda, aby osobně projednal naše urgentní požadavky o výstroji, auta a APH.
Jelikož zásobovací situace místního obyvatelstva, obzvláště v horských okresech je
velmi svízelná, žádal jsem gen. Svobodu dne 9. XI. telegraficky, aby mně dal k disposici 500 tun mouky, kterou dostal jako dar sovětské vlády /na přímý rozkaz maršála
Stalina/, pro obyvatelstvo okresu Rachovo, Ťačevo, Chust, Volové a Svaljavy 250 tun.
Při návštěvě gen. Svobody jsem tuto žádost opakoval a tento přislíbil dáti toto množství a dopraviti je vlastními dopravními prostředky na místa určení, při čemž prázdných autokolon mělo býti použito pro přepravu povolaných osob do činné služby ke
sboru. Sbor dodal však jen 12 ½ tuny mouky pro okres Rachovo, kdežto zbývající požadované množství dodáno nebylo, jelikož velitelství IV. ukrajinské fronty přislíbilo
samo dodati pro výživu místního obyvatelstva do 4.000 tun obilnin, fasolí, bobů a kukuřice a pokládalo za zbytečné dovoz mouky od 1. čs. sboru.
Aby bylo umožněno zřízení a postavení finanční pohraniční stráže a sboru státní
bezpečnosti, jelikož počty příslušníků těchto sborů na území KU. Byly jen nepatrné,
byl jsem nucen doplniti je z počtu voj. osob. povolaných do činné služby. Pro pohraniční stráž přidělil jsem 100 osob a pro sbor státní bezpečnosti 150 osob. U jednotlivých vojenských velitelů okresů byly organisovány strážní oddíly a to v okresech
Rachovo, Ťačevo a Volové v síle 1 důst. a 30 mužů, a 1 družstvo polního četnictva.
Po dodání výstroje vel. 1. čs. sboru bylo mužstvo přidělené pohr. fin. stráže a sboru
státní bezpečnosti vystrojeno a vyzbrojeno zbraněmi z vál. kořisti, které na naši žádost dodala IV. UF v celkovém počtu 165 pušek, 17 leh. kulometů, 30. kul. pistolí a nejnutnějším počtem střeliva.
Mobilisace byla postupně prováděna, jak jsem již uvedl, v okresech Rachovo, Ťačevo, Chust, Sevljuš a Volové. Výsledky mobilisace uvedeny v příloze číslo 9. Kromě
záložníků hlásil se i značný počet dobrovolníků, kteří byli přijímáni proto, aby se zabránilo jejich náboru do RA. Odesílání doplňků pro 1. čs. sbor provádělo se nákladními auty, které sbor dal k disposici, nebo která přivezla výstroj. Tento počet však
nepostačoval vzhledem k velkým vzdálenostem /z Chustu ke sboru do Rymanova
u Krosna asi 400 km/, špatným komunikacím a nedostatku pohonných hmot. Proto
bylo jednání s velitelstvím IV. ukrajinské fronty, aby nám vypomohlo při odsunu doplňků pro sbor. Velitel fronty výpomoc přislíbil a nařídil, aby autokolony, které dová-
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žejí zásoby ze zásobovacích nádraží pro vojska fronty, braly na zpáteční cestě naše doplňky pro 1. čs. sbor z Mukačeva do Samboru, kde byla zřízena přijímací stanice sboru.
Doplňky pro sbor podle tohoto měly býti námi dopraveny do Mukačeva, kde péčí
sboru měla býti zřízena stravovací stanice a odtud dále pak sovětskými autokolonami.
Dne 19. listopadu odeslán do Mukačeva transport 272 osob na sovětských i našich
autech, které však při další cestě v Užhorodu byl zadržen a vrácen pěším pochodem
do Mukačeva. Další transport 289 osob, dovezený našimi auty do Mukačevo byl tam
rovněž zadržen. Vyslaný důstojník k štábu fronty k projednání podrobností ohledně
transportů a doprovázející ho styčný důstojník byli zadrženi prý pro nedovolený vstup
do operačního pásma a propuštěni teprve druhý den. V té době totiž velitel ochrany
týlu fronty vydal rozkaz, že všechny čs. vojenské osoby, přistižené v operačním pásmu,
resp. v prostoru západně hranice území odevzdaného do čs. správy, mají býti zadrženy.
Zadržené transporty teprve po telegrafické urgenci a na zákrok sovětského styčného
důstojníka byly 25. XI. propuštěny a vráceny do Chustu. Zadržení a vrácené transportů doplňků pro 1. čs. sbor mělo za následek, že mnoho lidí z transportů se rozběhlo, jednak vlivem agitace, jednak nemožnosti je zásobovati, takže do Chustu se
vrátilo jen asi 180 osob.
Zákaz vstupu čs. voj. osob do operačního pásma mimo území, odevzdaného do čs.
správy způsobil, že mnoho našich vojáků a důstojníků od 1. čs. sboru, kteří obdrželi
po vyléčení dovolenou přímo z nemocnic, byli zadržováni sovětskými voj. orgány
a vytýkáno jim, že mezi místním obyvatelstvem agitují proti vstupu do RA a mnohdy
prý si vedou tak, že jejich činnost lze označiti jako protisovětskou a kalící dobrý poměr
mezi velitelstvím fronty a čs. vládní delegací. Šlo o příslušníky sboru, kteří skoro po
pěti létech přišli navštíviti svoje domovy a je přirozené, že rozmlouvali se svými známými a na mnoze se dotýkali náboru do RA. Takových případů bylo mnoho a mnohé
z nich byly presentovány velitelstvím fronty skoro jako porušování československo-sovětské úmluvy a jako činy proti Sovětskému svazu.
Zákaz vstupu do operačního pásma a zákaz transitu přes toto pásmo k našemu
sboru byl velitelstvím fronty vysvětlován s odůvodněním jedna tím, že v tomto pásmu
jsou velké přesuny vojsk pro připravovanou ofensivu, jednak je třeba zabezpečiti týl
operujících armád a zavésti tam pořádek. Mezi místním maďarským obyvatelstvem
podle sdělení velitelství fronty je mnoho maďarských vojáků, kteří při ústupu se prostě rozešli domů a je proto důvodné podezření, že mezi nimi jsou živly, které pracují
pro Maďary a Němce. Proto také byla nařízena registrace všech Maďarů a Němců ve
věku od 18 – 50 let, kteří sloužili v maďarské nebo v německé armádě, nebo podléhali
vojenské povinnosti v těchto armádách. Po registraci všichni byli shromážděni a odvedeni do zajateckých táborů /hodně přes 10.000 osob/.
Pokud jde o vybudování čs. branné moci a tvoření nových jednotek na osvobozeném území, jak jsem již telegraficky hlásil, při jednání u velitelství fronty bylo mně
zdůrazněno, že velitel fronty nemá k tomu pokynů vrchního velitelství RA. Není mu ničeho známo a proto nemůže dát k tomu souhlas, již také proto, že celé území Karpatské
Ukrajiny je ještě stále pásmo válečných operací, resp. východní její část patří do pásmu
týlu fronty. Na tyto námitky jsem poznamenal a zdůraznil, že budování čs. branné moci
je předvídáno úmluvou československo-sovětskou ze dne 8. května t.r. a že naše nové
jednotky budou tvořeny podle plánu vypracovaného ŠVBM a schváleného vrchním
velitelem. Přes toto upozornění souhlas k organisování nových jednotek velitelem
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fronty dán nebyl; dovoleno prováděti mobilisaci v prvé řadě jen pro doplnění sboru,
pro postavení nejnutnějších jednotek pro VOÚ, pro organisování finanční pohran.
stráže a sboru státní bezpečnosti a to jen území, odevzdaném do správy čs. vládního
delegáta. Jakékoliv přípravy nebo činnost, související s vyhlášením mobilisace v prostoru západně území pod čs. správou nebyly nám dovoleny.
Nehledě na tento stav, nařídil jsem soustřediti přihlásivší se dobrovolníky nováčky
v Sevljuši a Krivé. Dne 10. listopadu přesunul jsem ze Sevljuše nejnutnější personál náhradního pluku, který přibyl na osvobozené území a zařídil zde doplňovací a výcvikové středisko /DVS/ 15 a pověřil zatimním velením pplk. Střelku.316
V Sevljuši bylo zřízeno výcvikové středisko pro pěchotu a dělostřelectvo, v Krivé
pak středisko pro výcvik ženijního a telegrafního vojska. Dnes je v Sevljuši asi 600 nováčků pro pěchotu a dělostřelectvo, v Krivé pak 180 pro ženijní a 100 pro telegrafní
vojsko. Nováčkové jsou vystrojeni výstrojí, kterou dodal 1. čs. sbor. Ubytování jak
v Sevljuši, tak v Krivé je dobré. V Sevljuši jsou kasárna, která Maďaři upravili z budovy
bývalé tabákové režie, v nichž lze ubytovati nouzově asi 1.500 osob, v Krivé pak kasárny pro nouzové ubytování rovněž asi 1.500 osob. Z nováčků v Krivé organisována
jedna ženijní rota /80 osob/ pro potřeby VOÚ /pro opravu komunikací, mostů a pod./
a jedna rota /100 osob/, která se cvičí pro sbor podle jeho požadavků pro minování
a odstraňování min. Nováčkové vybraní pro telegrafní vojsko /140 osob/ budou vycvičeni jak pro potřeby VOÚ, tak i sboru.
Dne 12. listopadu na požádání vládního delegáta byl přijat div. gen. Hasal a brig.
gen. Svoboda velitelem fronty gen, arm. Petrovem. Předmět jednání a jeho výsledky
jsou uvedeny v zápise příloha číslo 10.
Dne 15. listopadu jednal vládní delegát opětně s velitelem IV. UF. Předmětem jednání byla zase otázka náboru Karpatských Ukrajinců do RA, pak radiospojení s Londýnem a Moskvou a věci finanční a hospodářské. Při jednání o náboru do RA gen.
arm. Petrov k dopisu vládního delegáta o této věci se vyjádřil, že se ještě jednou vrací
k tomuto problému ač jej pokládal za vyřízený. Jako zodpovědný velitel měl právo rozkaz k náboru dáti, nejen podle zákonů Sovětského svazu, nýbrž i podle zákona války.
Je jeho právem využíti všeho, co zajišťuje vedení války. Nechtěl a nechce od nás souhlas pro nábor dobrovolníků. Pouze nás informuje. Hlásil to sice Moskvě, ale žádný
souhlas k tomu si nevyžadoval.
Vládní delegát znovu zdůraznil, že jsme vždy poukazovali na to, že nikdo z nás
nemá právo souhlas k tomu dáti a kdybychom i dali pak je to nezákonné. Je to ústavní
právo presidenta republiky. Informaci velitel fronty jsme vzali na vědomí.
Pokud jde o radiospojení s Londýnem a Moskvou velitelství fronty toto povoliti nemůže bez souhlasu Moskvy.
Velitel fronty pak ještě sdělil, že přesun 1. čs. sboru do svazku IV. UF vrchním velitelstvím RA nebyl zatím schválen.
Dne 21. listopadu bylo opětně jednání u velitelství IV. UF. Zápis o jednání viz přílohu č. 12.317

Dne 24. listopadu dorazili do Chustu důstojníci skupiny plk. gšt. Vrzáčka až na
mjr. Selnera, Ripla,318 škpt. Maštalíře, npor. Hlubíka, které si sbor ponechal. Místo
nich přijel pplk. Kokrda a kpt. Dobeš. Mjr. Selnera a npor. Hlubíka požadují od 1. čs.
sboru pro VOÚ. Plk. gšt. Pernikáře navrhuji zařaditi k čs. letectvu v SSSR.
Po příjezdu této skupiny důstojníků organisován nově štáb VOÚ /Viz přílohu
číslo 13/.
Vnitřní politická situace a celkové poměry se stále zhoršovaly až konečně na 26. listopadu t. r. byl svolán sjezd NV do Mukačeva, na němž byla usnesena resoluce /viz příloha číslo 14/ o vystoupení Karpatské Ukrajiny ze svazku ČSR a připojení k Sovětské
Ukrajině, resp. k SSSR. Zároveň na sjezdu zvolena Národní Rada Zakarpatské Ukrajiny v čele s Ivanem Turjanicou /čs. poručík a politický poradce vládního delegáta/
jako nejvyšší a jediný orgán vládní moci Karpatské Ukrajiny. Od té doby součinnost
NVB a úřadem vládního delegáta a tedy i s VOÚ s našimi vojenskými úřady byla brzděna až skoro ustala. Tyto poměry a doprovázející je zjevy odrážely se ve značné míře
i na průběhu činnosti presentačních komisí, neboť desorientované obyvatelstvo nevědělo a neví co má dělati. NV namnoze staví se proti tomu, aby mužstvo povinné
voj. službou bylo povoláváno do činné služby, ba dokonce se usnáší, tak jako se stalo
v Sevljuši na zasedání okresního Národního Výboru, aby všichni Ukrajinci byli propuštěni z čs. armády319 nebo místní NV nařizují mobilisaci do RA a v tomto směru provádějí i agitaci. Zjevy ty také z působily, že mobilisované mužstvo, případně odvedení
dobrovolníci ze shromaždišť a transportů utíkají. Provádění nějaké veřejné propagandy s naší strany proti těmto zjevům není dobře možné, neboť by se to ihned využilo
proti nám jako činnost proti RA a Sovětskému Svazu.
Odesílání doplňků pro 1. čs. sbor po zadržení našich dvou transportů v Mukačevo
bylo velmi ztíženo. Pro nedostatek vlastních prostředků a nemožnost transitu přes
operační pásmo požádal jsem velitelství IV. ukrajinské fronty, aby nám dovolilo
odesílati naše transporty pěším pochodem, jednak auty pokud budou k disposici přes
Volové, Volovec do Samboru. Velitelství fronty tento návrh akceptovalo potud, že stanovilo, že transporty budou dirigovány na stanici Lavočná a odtud ke sboru vlakem
přes Stryj – Sambor do Rymanova. Zároveň sdělilo, že potřebné vagony budou přistavovány na stanici Lavočná v době od 1. – 5. prosince t.r.320
Odeslané počty doplňků jsou uvedeny v příloze číslo 9.
Dne 29. listopadu bylo jednání u velitelství IV. ukrajinské fronty. Zápis jednání
uveden v příloze číslo 15.321
V příloze 16 uvádím přehled počtů útvarů VOÚ a v příloze 17 přehled voj. objektů.

316

321

317

Fakticky zřízeno až 15. listopadu 1944. Viz VÚA–VHA, f. SSSR III, sign. 17/4/2, Denní rozkaz č. 1, čl. 7
z 15. 11. 1944.
V uvedené archivní jednotce není dochována.
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Správně: major letectva František Rypl (1903–1973).
Viz DOKUMENT 184.
Plukovník Stepšin 27. listopadu 1944 zaslal telegramem tuto zprávu: „Na Vaše čj. 268 ze dne 25. XI. sděluji, že jsem dal pokyny /:podle Vašeho telegramu:/ železničním stanicím k nakládání 600 lidí denně od
30. XI. do 5. XII. Dodáno 15 krytých vagonů pro každý den nakládání. Stejně jsem vydal pokyny pohraničním orgánům ohledně propuštění transportů přes státní hranici.“ VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, telegram z Lampy č. 25 30.
V uvedené archivní jednotce není dochována a podle rozdělovníku k situačnímu hlášení tato příloha
nebyla připojena žádnému adresátovi ani pro samotné VOÚ, podobně jako příloha číslo 11 – Zápis porady ze dne 15. XI. 1944 u IV. UF a také příloha číslo 12 – Zápis porady ze dne 21. XI. 1944 u IV. UF.
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Jako zvláštní příloha je připojena situační zpravodajské hlášení 322 a zprávy o materiální situaci na osvobozeném území.
K situačnímu zpravodajskému hlášení ještě poznamenávám:
Provádění třeba jen i obranného zpravodajství je velmi ztíženo, neboť je pokládáno se strany sovětských orgánů za činnost směřující proti RA a Sovětskému Svazu.
Pplk. Pernikář, který prozatímně byl mnou pověřen vedením 2. oddělení štábu je
velmi bedlivě sledován a je podezírán, že pracuje zpravodajsky i v prostoru, který doposud nebyl odevzdán do správy vládního delegáta. Bylo to přímo naznačeno na štábu
fronty, a uvedeno, že dva naši lidé byli odesláni v civilním oděvu a falešnými průkazy
do operačního pásma.323 Vyšetřováním jsem zjistil, že šlo o dva příslušníky 1. čs. sam.
brigády, kteří byli cvičeni v Moskvě a Jefremově pro speciální úkoly a letošního roku
v měsíci červenci shozeni sovětskými letadly na území Karpatské Ukrajiny, kde v prostoru Mukačevo – Perečín – Užhorod měli prováděti organisační a diversní práce. Na
jejich výcvik dohlížel v Moskvě pplk. Pernikář. To snad zavdalo příčinu k tomu, že
štáb fronty předpokládal, že byli odesláni teprve nyní do operačního pásma pplk. Pernikářem.
Příslušné písemné vysvětlení v této věci jsem dal štábu fronty.
Aby se předešlo případným dalším nedorozuměním, vystřídám pplk. Pernikáře
jakmile bude 1. čs. sborem uvolněn mjr. gšt. Selner,324 kterého sbor u sebe zadržel.
Pplk. Pernikář pak bude dán k disposici pro čs. letectvo v SSSR.325
Pokud jde o přímé radiospojení s Londýnem a Moskvou veškerá jednání s velitelstvím fronty byla dosud bezvýsledná. Velitelství fronty bez souhlasu Moskvy povolení k zahájení radiospojení nedá. Je třeba věc urychleně projednati v Londýně
a v Moskvě. Bez povolení zahájení radioprovozu se riskovati nemůže. Může však býti
stále na poslechu, aniž však Vám můžeme potvrditi příjem depeší.
Příloha číslo 1.
ZÁPIS
o jednání s členem voj. sovětu IV. ukrajinské fronty gen. plk.
Mechlisem dne 27. října 1944 v Turka.326
Před odjezdem ze Lvova dne 26. října 1944 bylo čs. vládnímu delegátu sděleno velitelem lvovské vojenské oblasti, že čs. vládní delegace bud odeslána ze Lvova do Přemyšlu letadlem odtud auty k velitelství IV. ukrajinské fronty.
Delegace odletěla ze Lvova dne 26. října asi v 15.00 hodin a přistála na letišti v Přemyslu, kde byla očekávána důstojníkem štábu IV. ukrajinské fronty a po krátké za-

stávce odejela auty přes Nižankovice – Chýrov – Sambor do Turka, kam přibyla večer.
Jelikož velitel fronty s náčelníkem štábu byli u jednotek na frontě, byli čs. vládní delegát s gen. Hasal-Nižborský přijati náčelníkem operačního oddělení štábu fronty
gen.majorem Vasil Archipovič Korovjakem, který sdělil, že nemůže říci, kdy velitel
fronty gen. arm. Petrov se vrátí.
Dne 27. října zůstala delegace v Turka a teprve večer po příjezdu člena voj. sovětu
gen. plk. Mechlise byl jím přijat čs. vládní delegát ministr Němec a div. gen. HasalNižborský.
Jednání bylo zahájeno v 23327 hodin moskevského času.
Ministr Němec v prvé řadě tlumočil gen. plk. Mechlisovi jménem presidenta republiky a všeho československého lidu díky Sovětskému Svazu, vrchnímu veliteli RA
maršálu Sovětského svazu Stalinovi a chrabré RA za veškerou pomoc poskytovanou
ČSR a za osvobození našeho podkarpatského lidu. Poté přednesl žádost, aby čs. vládní
delegace mohla odejeti na osvobozené území dne 28. října t.j. v den čs. státního svátku,
což z důvodů politických a propagačních by mělo velký význam.
Gen. plk. Mechlis sdělil, že ráno 28. října delegace bude odeslána do Chustu a jako
prozatímní hranice území, které bud odevzdáno do čs. správy, stanoví čáru západně
od Chustu přímo k severní čs. hranici. Na naše přání stanovil dobu odjezdu čs. delegace na 8 hodin mosk. času.
Během rozmluvy gen. plk. Mechlis poznamenal, že lid KU žije na velmi nízkém
stupni, nemnozí neviděli nikdy film, jsou velmi nouzově oděti a obuti. Říkal, že to co
viděl zde, neviděl asni v dobách carismu v Rusku. Poznamenal dále, že na území Karpatské Ukrajiny žije mnoho Maďarů a v okolí Mukačevo je asi 18 vesnic německých.
Všechny Maďary a Němce bud třeba zajistiti ať internováním nebo jiným způsobem.
Dále se zmínil, že byl u něho npor. Rejcín,328 vyslaný velitelem 1. čs. sboru se skupinou jednak pro provádění mobilizace pro 1. čs. sbor, jednak pro organisování NV.
Při této příležitosti uvedl, že mnoho Ukrajinců a Rusů z území KU žádají o přijetí do
RA, že je budou přijímati, neboť i my jsme při organisování našich vojenských jednotek na území SSSR přijímali Ukrajince a dokonce i sovětské státní příslušníky. Bude
prý to, jak se vyjádřil, úsluha za úsluhu.
Na žádost čs. vládního delegáta min. Němce, aby nám bylo dovoleno přímé radiospojení s Londýnem a Moskvou odpověděl, že povolení dáti nemůže, poněvadž území,
kam odjíždíme patří ještě dále do operačního pásma, resp. do pásma týlu fronty.
Jednání skončeno v 23329 hodin 30 min. mosk. času.
V Chustu, dne 31. října 1944.
Při jednání tlumočníkem byl
gen. Hasal-Nižborský
Zápis provedl:
gen. Hasal 330

322

Viz níže.
Tuto větu později podtrhl B. Reicin a současně připojil poznámku: „Ano, byli posláni a měli zjistit mosty,
silnice, voj. transporty sovětské, což přiznali. R.“
324
Jaroslav Selner, též Sellner (1906–1973). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945,
s. 257.
325
Do funkce náčelníka štábu 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR byl sice formálně ustanoven (VÚA–VHA,
f. HV, sign. 29/3/31, č. j. 946/taj. 3. odděl. 1944), ale po sovětském protestu byl 15. prosince 1944 odeslán k československé vojenské misi do Moskvy. VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 22/12/15, č. j. 64/taj. 1944.
326
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-5.
323
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Původně bylo „21“ hodin, údaj přepsán perem a také škrtnuta vepsaná vsuvka „večer“.
Správně: Reicin.
Původně bylo „11“ hodin, údaj přepsán perem na „23“.
Jen podpis perem.
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Příloha číslo 2331
OPIS
radiogramu čs. vládního delegáta ministra Němce generálu Svobodovi a opis mobilisační vyhlášky.
Generál Svoboda.
Mobilisační vyhlášku upravte takto:
V odstavci A 2 škrtněte slovo „dělostřelectva“.
V odstavci A 3 škrtněte před slovem „telegrafního“ piště „dělostřelectva, jednotek
útočné vozby“.
V případě, že mob. vyhláška byla již natištěna a uveřejněna, vyhlaste rozšíření mobilisačního rozkazu na příslušníky dělostřelectva a jednotek útočné vozby ročníků narození 1899-1903 zvláštní vyhláškou.
Němec332
Gen. Svoboda.
M o b i l i s a č n í v y h l á š k a.
President republiky
nařídil podle par. 23 bran. zák. po slyšení vlády
č á s t e č n o u m o b i l i s a c i č s. b r a n n é m o c i.
A./ Do činné služby se povolávají:
1/ důstojníci a rotmistři z povolání, ve výslužbě všech stavovských skupin, narození r. 1884 a mladší.
2/ Důstojníci a rotmistři v záloze, mužstvo v záloze a náhradní záloze pěchoty, dělostřelectva, jezdectva a letectva narození v r. 1904 a mladší.
3/ Důstojníci a rotmistři v záloze, mužstvo v záloze telegrafního a ženijního vojska
a všech služeb narození v r. 1889 a mladší.
B./ Všechny osoby, pokud již konají činnou vojenskou, nebo pracovní službu, zůstávají nadále v činné vojenské, nebo pracovní službě.
C./ Z činné služby buďtež vyloučeny osoby, které se provinily proti věrnosti k Československé republiky, byly dobrovolně ve službách nepřítele, nebo jejichž státní spolehlivost je z jiných důvodů pochybná.
D./ Osoby, které jsou příslušníky ozbrojených vlasteneckých jednotek, zůstávají
do dalšího rozkazu v těchto jednotkách.
Příslušníci četnictva, státní policie a finanční stráže, kteří konají v okamžiku vyhlášení mobilisace svou odbornou službu zůstávají až na další na svém místě.
E./ Toto povolání se nevztahuje prozatímně na členy Národních Výborů a na ty
osoby, které byly dosud zproštěny, nebo které jednotlivě zprostí v naléhavých případech okresní Národní výbor /okresní úřad/. Kde okresní Národní výbor /okresní
úřad/ není ještě v činnosti, zprošťuje místní Národní výbor. Zproštění se děje v dohodě se správou drah, podniků důležitých pro stát a brannou moc, úřadů a ústavů,

331
332

Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-3 a tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3673/1944.
Generál Píka tuto opravu mobilizační vyhlášky z 23. října 1944 zaslal veliteli 1. čs. sboru v SSSR následující den. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3673 taj. 1944.
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jestliže nastoupením těchto osob byl vážně ohrožen chod bezpečnostní služby, veřejných nebo dopravních a jiných obecnému blahu sloužících podniků.
Okresní Národní Výbory /okresní úřady/ po případě místní Národní výbory nahradí podle možnosti povolané osoby osobami nepodléhajícími služební povinnosti,
nebo ženami, aby počet zproštěných byl omezen na nejmenší míru.
F./ provedení mobilisace:
1/ Nástupní místa /kam se nastupuje/:
Každý povolaný hlásí se u N á r o d n í h o v ý b o r u svého bydliště, nebo místa,
kde právě mešká, bez ohledu na místo vyznačené v jeho vojenském průkazu /určovacím lístku/ během 24 hodin po uveřejněné této vyhlášky.
2/ Každá kdo nastupuje do činné služby, přinese s sebou všechny vojenské, případně osobní doklady, jídlo na 3 dny, jídelní příbory a misku, ručník[,] čistící potřeby,
přikrývku.
4/333 Neuposlechnutí této vyhlášky se trestá podle zákona.
Dne 12. X. 1944
Čs. vládní delegát:
ministr Němec v. r.
Gen. Svoboda.
Zasílám mob. vyhlášku, kterou rozmnožte ve slovenském a ukrajinském jazyku
a uveřejněte v osvobozených místech. Presentaci branců provádějte podle příslušných
předpisů. Soustředění povolaných osob po presentaci, jejich zařadění, vystrojení a vyzbrojení provádějte ve své pravomoci dokud nebude jinak nařízeno.
Přijímání dobrovolníků upravte podle příslušných ustanovení bran. zákona.
Sdělte bližší situaci sboru, kterého prostoru dosáhl, jeho nynější počty a ztráty.
Baňská Bystrice, dne 12. října 1944
Čs. vládní delegát:
ministr Němec v. r.
Příloha číslo 3334
Příloha číslo 4
Tajné.
ZÁPIS
o jednání s velitelem IV. ukrajinské fronty gen. arm.
Petrovem dne 3. listopadu 1944 v Mukačevě.335
Přítomni: za čs. delegaci:
čs. vládní delegát ministr František Němec,
div. gen. Ant. Hasal-Nižborský, VOÚ;
za Rudou armádu:
gen. arm. Petrov, velitel IV. ukrajinské fronty,
gen. plk. Mechlis, člen voj. sovětu IV. ukrajinské fronty.
333
334
335

Správně: 3/.
Viz obrazovou přílohu.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 237-360-5.
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Účelem jednání bylo představiti se veliteli IV. ukrajinské fronty a projednati s ním
některé problémy jako: přesné stanovení rozhraní mezi územím, odevzdaným do čs.
správy a operačním pásmem, otázka mobilizace a doplňování 1. čs. sboru, postavení
strážních jednotek, tvoření nových čs. vojenských jednotek, přesun 1. čs. sboru do
svazku IV. ukrajinské fronty, podřízení zál. pluku veliteli VOÚ a přesun pluku na P.R.,
povolení používati vlastního radiospojení a vlastního šifrovacího klíče s Londýnem
a Moskvou, ustanovení čs. voj. velitelů okresů a měst, zřízení státního bezpečnostního
sboru a finanční pohraniční stráže, přidělení sovětských spoj. jednotek pro zajištění
spojení se štábem fronty a Moskvou, přidělení ženijních jednotek pro opravu železnic,
zapůjčení radiopřijímačů na baterie, obnovení pošty, telegrafu a telefonu na osvobozením území, otázka auto-pohonných hmot, příděl ruských novin ruských a frontových.
Jednání bylo zahájeno v 10 hod, odpoledne /podle středoevrop. č./
Čs. vládní delegát po představení se veliteli fronty gen. Petrovu nejprve poděkoval
jménem presidenta republiky RA, jejímu vrchnímu veliteli maršálu Stalinu za veškerou pomoc, který Sovětský Svaz a jeho armáda poskytly nám v našem osvobozeneckém boji, za všechny oběti, které RA přinesla osvobození naší K. U.
Pak přikročeno k vlastnímu jednání.
1/ Rozhraní mezi operačním pásmem a územím K.U. odevzdaným do čs. správy.
Gen. armády Petrov zakreslil na mapě /1:200.000/ hranici mezi operačním pásmem a územím odevzdaným do čs. správy, které probíhá od naší jižní státní hranice
k severu: Vylok /včetně/ – Šalacky /včetně/ – Zariča /mimo/ – Dubrovka – Osoj – Breznik /včetně/ – Pilipec /mimo/ – Wolosianka /včetně/. Místa označená včetně patří do
území, odevzdaného do čs. správy.
V území, odevzdaném do čs. správy, veškerá moc přechází na čs. vládního delegáta
v čs. věcech. Jelikož toto území patří stále ještě do pásma týlu fronty, zůstávají v něm
sovětští velitelé měst pro řízení věcí RA podle všeobecných směrnic a podle pokynů
velitelství fronty.
2/ Otázka doplňování 1. čs. sboru a mobilizace:
Gen. Hasal-Nižborský informoval velitele fronty, že z občanů, povinných vojenskou službou, bude v prvé řadě doplněn 1. čs. sbor a pak bud přikročeno k tvoření nových čs. jednotek. Při provádění náboru a mobilizace se vyskytují různé problémy –
jako výživa a doprava mobilizovaných, které jsou pro těžce řešitelné. Odesílání lidí ke
sboru naráží právě na tyto obtíže, neboť vzdálenost ke sboru je asi 300–350 km. Lze
se proto těžko představiti odesílání mobilizovaných pochodem na tuto vzdálenost
/10–12 dní/, když nejsou předem zajištěny stravovací stanice. Doprava auty je pro nás
znemožněna právě nedostatkem těchto prostředků a obtížemi stravování mobilizovaných osob.
Velitel fronty upozornil, že mobilizace může býti vyhlášena jen na území pod čs.
správou a že v operačním pásmu nemůže býti prováděn ani nábor dobrovolníků.
Pokud jde o dopravu záložníků pro 1. čs. sbor front podle možnosti vypomůže a rovněž tak v zásobování. Je však třeba, abychom měli pro ně příslušné atestáty, které může
dodati 1. čs. sbor.
Při té příležitosti gen. plk. Mechlis se opětně zmínil o tom, že jsou někteří zdejší
občané, kteří se hlásí dobrovolně do Rudé armády a že oni od nich neodříkají.
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3/ Postavení strážních jednotek, tvoření nových čs. jednotek.
Gen. Hasal-Nižborský sdělil veliteli fronty, že je třeba organisovati strážní oddíly
k zabezpečení majetku bývalé čs. vojenské správy a majetku, který používala maďarská vojenská správa. Tyto jednotky budu postaveny z býv. čs. vojáků, kteří budou povoláni k voj. službě. Je však třeba pro ně výstroj, která byla již vyžádána a výzbroj,
kterou hodláme požadovati od štábu fronta z ukořistěných zbraní maďarských a německého původu.
Velitel fronty souhlasil s postavením strážních jednotek a pokud jde o výzbroj přislíbil přiděliti požadované zbraně.
Nové čs. jednotky budou organisovány jakmile to poměry dovolí, t.j. jakmile bude
k disposici výzbroj a výstroj. V prvé řadě však budou doplněny jednotky sboru.
4/ Přesun 1. čs. sboru do svazku IV. ukrajinské fronty.
Čs. vládní delegát ministr Němec přednesl veliteli fronty žádost, aby 1, čs. sbor
byl přemístěn podle znění čs. dohody z 8. května 1944 na čs. území do svazku IV.
ukrajinské fronty. Velitel fronty k tomuto požadavku podotkl, že by byl velmi rád,
kdyby sbor byl ve svazku jeho armád, že však v této věci, jelikož patří do působnosti
vrchního velitelství RA, nemůže sám o své újmě nic podniknouti. Může jen tuto žádost Moskvě přednésti a doporučiti. Poznamenal, aby i z naší strany byly patřičné
kroky podniknuty. Přislíbili jsme zakročiti v této věci v Moskvě i v Londýně.
5/ Podřízení náhradního pluku VOÚ a jeho přesun na Kar. Ukr.
Otázka podřízení náhradního pluku VPÚ a jeho přesunu na území Karp. Ukrajiny
se pro nás velmi důležitá. Velitel fronty poznamenal, že i tato otázka patří do příslušnosti a pravomoci vrchního velitelství RA a je třeba ji projednati v Moskvě. Bylo dojednáno, že s naší strany podnikneme vše, aby tato věc byla vyřešena.
6/ Ustanovení čs. voj. velitelů okresů a měst.
Generál Hasal-Nižborský přednesl veliteli fronty žádost, aby v okresních městech
na území odevzdaném do čs. správy mohla býti zřízena čs. voj. velitelství okresů
a měst. Úkolem těchto velitelství je v prvé řadě provésti přípravy pro provádění mobilizace, dále zajistiti majetek bývalé čs. voj. správy a majetek, který používala býv. maďarská voj. správa a konečně zabezpečiti pořádek.
Velitel fronty dal souhlas k zřízení těchto velitelství poznamenal, že však je nutné,
aby těsně spolupracovala se sovětskými voj. veliteli měst. Tam, kde je sovětský voj. velitel města, bude čs. voj. velitel jeho zástupcem. Příslušné pokyny v tomto směru vydá.
7/ Zřízení státního bezpečnostního sboru a sboru finanční pohraniční stráže.
V zájmu vnitřní bezpečnosti je třeba zříditi státní bezpečnostní sbor, jehož úkolem
bude zajistiti bezpečnost obyvatelstva, udržovati pořádek podle pokynů úřadů politické správy pracovati v kriminální službě podle pokynů a požadavků soudních úřadů.
Sbor bude organisován z bývalých příslušníků četnictva a státního bezpečnostního
sboru /policie/ a pokud počty těchto nestačí, bude doplněn vojenskými osobami, které
budou sboru přiděleny na dobu potřeby.
Rovněž bude organisován sbor finanční pohraniční stráže k zabezpečení státní
hranice a to nejprve hranice jižní. Toto opatření je nutné nejen z hlediska státního
fisku, zabránění vývozu do sousedních států, nýbrž i proto, a to bude jeden z hlavních
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úkolů sboru, aby při směně maďarského peněžního oběživa čs. asignacemi, byl zabráněn vývoz čs. peněz do Maďarska a Rumunska a tak znemožněna valutová spekulace.
Velitel fronty plně souhlasil se zřízením těchto sborů a zdůraznil, že se mu jedná
o to, aby čs. hranice na Tise byla co nejdříve zajištěna. Gen. plk. Mechlis žádal, aby
štábu fronty byla sdělena organisace a dislokace oddílů obou sborů, což z naší strany
přislíbeno.
8/ Povolení přímého radiospojení s Londýnem, Moskvou s vlastním šifrovacím
klíčem.
Čs. vládní delegát žádal, aby velitel fronty povolil delegaci používati přímého radiospojení a vlastní šifru. Velitel fronty gen. arm. Petrov, člen voj. sovětu gen. plk.
Mechlis při jednání poukazovali na to, že i území odevzdané do čs. správy je doposud
pokládáno pásmo válečných operací /zona týlu fronty/ a že není tudíž možné povoliti
postavení a dání do provozu naší radiostanice s vlastní šifrou.
9/ Přidělení sovětských spojovacích jednotek pros pojení se štábem fronty a s Moskvou.
Velitel fronty na žádost čs. vládního delegáta, aby mu byly přiděleny sovětské spojovací jednotky pro spojení delegace se štábem fronty, vydal ihned příslušného rozkazy.
V Chustu bude
zřízena telegrafní stanice propojení se štábem IV. ukraj. fronty a s Moskvou
a kromě toho polní telefonní ústředna pro vnitřní spojení a propojení s e štábem
fronty. Toto opatření čs. vládní delegát s díky kvitoval.
10/ Přidělení sovětských ženijních jednotek na opravu komunikací.
Čs. vládní delegát přednesl veliteli fronty žádost, aby byly nějaké sovětské ženijní
jednotky přiděleny na opravu komunikací v území odevzdaném do čs. správy. Velitel
fronty na tuto žádost poznamenal, že v prvé řadě musí být opraveny komunikace,
které jsou nezbytné pro zásobování RA. V nejbližších dnech přijede z Moskvy národní komisař pro dopravu, který bude projednávati otázku obnovení železničních
tratí; půjde o železnici Stryj – Mukačevo, Mukačevo – Užhorod a Sanok – Humenné.
Opravu budou prováděti sovětská železniční vojska za pomoci civilního obyvatelstva.
Pokud jde o železnice a silnice v území, odevzdaném do čs. správy, tyto zůstanou na
pozdější dobu. Proto sovětská žen. vojska nemohou býti nyní přidělena.
11/ Zapůjčení radiopřijímačů na baterie.
Jelikož v Chustu není elektrického proudu, čs. vládní delegát požádal vel. fronty,
zda by štáb fronty nemohl zapůjčiti delegaci radiopřijímače na baterie, aby bylo možno
poslouchati rozhlas. Velitel fronty přislíbil a vydal příslušné pokyny.
12/ Obnovení pošty, telegrafu a telefonu na území pod čs. správou.
Čs. vládní delegát požádal velitele fronty o svolení, aby mohly býti obnoveny pošta,
telegraf a telefon na území pod čs. správou za předpokladu, že budou zavedena příslušná zákonná opatření platná pro dobu války.
Velitel fronty dal k tomu svolení.
13/ Příděl automobilních pohonných hmot.
Gen. Hasal přednesl žádost, zde bud e možné, aby velitelství fronty vypomohlo
nám autopohonnými hmotami pro auta, která 1. čs. sbor přidělil VOÚ. Pohonných
hmot v místě není. Velitel fronty nařídil, aby prozatím bylo odesláno do Chustu asi 1 ½
tuny benzinu. Žádá však, jelikož by jinak nám nemohl benzin přidělovati, aby byly
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vyžádány na auta, přidělená 1. čs. sborem, atestáty, na které benzin bude pak přidělován.
14/ Přidělení ruských n ovin moskevských i frontových.
Na žádost čs. vládního delegáta, aby byly delegaci přidělovány moskevské a frontové noviny, dal gen. plk. Mechlis příslušné pokyny.
15/ Tisk vyhlášek a nařízení.
Velitel fronty na dotaz čs. vládního delegáta, zda můžeme v místní tiskárně tisknouti potřebné vyhlášky a nařízení sdělil, že s jeho strany nejsou žádní překážky.336
16/ Uvolnění maďarských a německých válečných zajatců slovanských národností.
Gen. plk. Mechlis upozornil, že v zajateckém táboře v Samboru je značný počet,
Rusínů, Slováků i Čechů z maďarské a německé armády, kteří jsou prověřováni a kteří
budou po prověření dáni nám k disposici pro doplnění 1. čs. sboru. Je třeba určiti jednoho důstojníka, který by v zajateckém táboře tyto osoby převzal a zůstal pak tam,
aby spolupracoval s velitelstvím tábora při prověřování a řídil odsun prověřených ke
sboru.
S naší strany přislíbeno učiniti příslušná opatření.
17/ Zadržení auta 1. čs. sboru.
Gen. plk. Mechlis upozornil, že v Seredné bylo zadrženo auto 1. čs. sboru /Dodge
¾ t čís. 0705/ pro rychlou jízdu. Při průjezdu osadou Seredné auto, řízené šoferem
Ramaněnko, narazilo na ruskou Wyllis, ranilo těžce politika štábu fronty, jeho zástupce a šofera. Při pokusu ujeti šofer autem zabil ještě jednoho rudoarmějce. Šofer
je zatčen a bude odevzdán soudu. Na autu jel také ppor. 1. čs. sboru Grenža, který byl
rovněž zadržen, bude však propuštěn. Auto bylo odevzdáno 1. čs. s boru.
18/ Letáčky a vyhlášky čs. vládního delegáta.
Gen. plk. Mechlis požádal čs. vládního delegáta, zda by nebylo možné dodati štábu
fronty letáčky a vyhlášky čs. vládního delegáta o převzetí správy osvobozeného území,
které by byly rozhozeny sovětskými letadly nad čs. územím, dosud nepřítelem obsazeném. Čs. vládní delegát vzal tuto nabídku s díky na vědomí a přislíbil zaříditi potřebné.
19/ Seznam osob delegace.
Gen. plk. Mechlis žádal, aby byl dán štábu frontu seznam osob čs. vládní delegace
s udáním funkcí. Seznam bude odeslán.
20/ Internování maďarských důstojníků, úředníků a maď. obyvatelstva.
Gen. plk. Mechlis upozornil, že bud třeba internovati býv. maďarské důstojníky,
úředníky a dokonce i maďarské a německé obyvatelstvo. RA učiní příslušná opatření
a čs. vládní delegace musí učiniti se své strany obdobná opatření.
Jednání, které bylo vedeno v přátelském duchu, skončilo ve 12 hodin.
V Chustu, dne 6. listopadu 1944.
Při jednání, kde bylo třeba byl
tlumočníkem gen. Hasal.
Zápis provedl:
gen. Hasal337
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Praxe byla poněkud odlišná, protože cenzuru prováděli sovětští velitelé měst. Srov. ad 2/ z jednání 5. listopadu 1944.
Jen podpis perem.
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Příloha číslo 5338
Příloha číslo 6
Velitelství osvobozeného území
čj. 02/taj. 19
Z ÁP I S

o jednání čs. vládního delegáta ministra Fr. Němce s velitelem
IV. ukrajinské fronty gen. arm. Petrovem dne 5. listopadu 1944
v Mukačevě.339
Přítomni: za čs. delegaci:
čs. vládní delegát ministr František Němec a
div. gen. Ant. Hasal-Nižborský, VOÚ.
za Rudou armádu:
gen. arm. Petrov, velitel IV. ukrajinské fronty a
gen. plk. Mechlis, člen voj. sovětu IV. Ukraj. fronty
Jednání bylo zahájeno v 08.30 večer /podle středoevrop. času/ v Mukačevě u velitele IV. ukrajinské fronty. Předmětem jednání byl dopis čs. vládního delegáta, který zaslal veliteli fronty dne 5. XI. ve věci censurování vyhlášek a nařízení úřadu čs. vládního
delegáta sovětským velitelem města Chustu, náboru dobrovolníků z řad čs. státních občanů do Rudé armády podle vyhlášek, podepsaných sovětským velitelem města a vyslání styčného orgánu k úřadu čs. vládního delegáta, který by svoji hodností odpovídal
této funkci.
1/ čs. vládní delegát nejprve poděkoval veliteli fronty generálu armády Petrovu za
veškerou pomoc, kterou poskytuje čs. vládní delegaci a za vše co pro nás doposud
udělal.
2/ Velitel fronty pak zahájil jednání o dopni čs. vládního delegáta ze dne 5. listopadu t.r.. V úvodu uvedl, že nepřirozené, že v době války, a proto tedy zvláště v poli,
musí býti učiněna různá opatření, která jsou nutná k úspěšnému vedení války a která
zajišťuje bezpečnost vedení operací po všech stránkách. Mezi tato opatření patří dozor
a censura spojovacích prostředků /pošta, telegraf, telefon, rozhlas apod./ a také censura všeho tisku a veřejné civilní správy a to jak na vlastním sovětském území, tak na
území RA okupovaném. Sovětští velitelé měst, právě tak jako i jiné orgány Rudé armády mají v tomto směru přesné instrukce, na jejichž provádění jsou zodpovědni. Je
proto samozřejmé, že velitel města Chustu požadoval od místní tiskárny, aby veškeré
tiskoviny, které tiskne, mu byly předkládány k censuře.
Toto opatření však nemůže a nesmí se v žádném případě vztahovati na úřad čs.
vládního delegáta a opatření, která tímto úřadem byla učiněna. Nemá proto sovětský
velitel města práva požadovati, aby mu byly předkládány k předběžné censuře tiskoviny, které dá úřad vládního delegáta tisknouti v místní tiskárně. Sovětský velitel města
obdrží od velitele fronty v tomto směru patřičné pokyny. Velitel fronty přitom vyslovil přání, aby úřad vládního delegáta dával na vědomí velitelství fronty veškeré tiskoviny /vyhlášky, nařízení a pod./, které vydá, jak už se ostatně děje.
338
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Viz obrazovou přílohu.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/5 a ABS, sb. „S“, sign. S-16/1.
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3/ Pokud jde o vyhlášky o dobrovolném vstupu do Rudé armády, které byly podepsány „veliteli měst“, velitel fonty sdělil, že byly vyvěšeny na jeho rozkaz. Podotkl,
že zde žijí Rusové a Ukrajinci, od kterých se RA neodříká a že i místní obyvatelstvo
/“Huculové“/ vyslovilo přání sloužiti v Rusé armádě. Ostatně sovětské orgány umožnili vstup do čs. jednotek v SSSR Ukrajincům a Volyňským Čechům sovětským státním příslušníkům a proto snad nyní nebude překážek, aby zdejší lidé mohli vstupovati
do RA a že předpokládá, že to bude úsluha za úsluhu.
Na naše námitky, že podle čs. zákonných ustanovení čs. státní občané mohou vstupovati do cizích vojenských služeb jen po předchozím povolení presidenta republiky,
velitel fronty podotkl, že jde jen o Rusy a Ukrajince a že ostatně v této věci učinil dotaz
v Moskvě.
4/ Ohledně styčného orgánu podle požadavku čs. vládního delegáta velitel fronty
se vyslovil, že nepokládá nutným toto opatření. Jsou to naše vnitřní věci, které příslušejí do pravomoci vládního delegáta.
5/ Generál – plukovník Mechlis upozornil na některé zjevy, které se vyskytují
mimo oblast, která již byla odevzdána do správy čs. vládního delegáta. Tak ve Svalvavě
a ve Velké Berany provádějí přípravné práce pro mobilizaci dva čs. důstojníci opatření
dokumenty gen. Svobody, ačkoliv tyto okresy jsou ještě stále v operačním pásmu. Přítomnost jakýchkoliv úředních osob, které nejsou příslušníky RA v tomto pásmu je
nepřípustné.
Na tuto námitku ze strany čs. vládního delegáta bylo poznamenáno, že dotyční
důstojníci, třebaže je nevyslal úřad vládního delegáta, budou odvoláni.
6/ Velitel fronty dále informoval čs. vládního delegáta, že vrchní velitelství RA, aby
ulehčilo zásobování bojujících jednotek jižně Karpat, obnoví železniční dopravu
v prvé řadě na tratích: Stryj – Volovec – Mukačevo – Čop – Užhorod, Sambor – Užhorod a Sanok – Humené – Michalovce. Tuto věc již projednával na místě národní komisař dopravy Kaganovič. V nejbližší době mají přijíti sovětská železniční vojska, která
úpravu železnic budou provádět.
Na dotaz čs. vládního delegáta, jaký rozchod železnice budou míti, odpověděl velitel fronty, že samozřejmě československý, t. j. normální. Je však prozatím nedostatek
strojového a vozového parku. Na pohraničních stanicích bude nutné zříditi překladiště. Jelikož pohraniční stanice na trati Stryj – Mukačevo neprostorově velmi malá,
má malý počet kolejí a nelze je využíti pro překladiště, štáb fronty žádal Moskvu, aby
projednala s čs. vládou, aby překladiště mohlo býti zřízeno na stanici Volovec, která
má asi 14 kolejí a kromě toho lze jí dobře využíti i pro odvoz zásob autotransporty. To
si však vyžádá úpravu železniční tratě b úseku čs. státní hranice – stanice Volovec na
široký rozchod. Čs. vládní delegát ministr Němec rozhodl ihned ve své pravomoci
tento problém a dal písemně veliteli fronty souhlas tohoto znění:
„Vládní delegát Československé republiky nemá námitek proti obnovení železnice
do stanice Volovec na širokém rozchodu“.
5. listopadu 1944.
Vládní delegát Čs. republiky
ministr Němec v. r.
Čs. vládní delegát podotkl přitom, že bude o tomto rozhodnutí informovati ihned
čs. vládu v Londýně.
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Velitel fronty informoval pak čs. vládního delegáta, že úpravu budou prováděti
brigády železničního vojska, které jsou již na cestě. Bude však třeba výpomoci pracovníky z řad civilního obyvatelstva. Tato výpomoc čs. vládním delegátem přislíbena.
V dalším pak velitel fronty se zmínil o tom, že na stanici Svaljava jsou na pile
značné zásoby kulatiny, které bude třeba pro obnovu železnice. Tato kulatina bude
pro tyto účely vzata RA. Kromě toho na pile je i značná část zásoba řeziva, které bude
rovněž použito. Jelikož však tento materiál může býti majetkem soukromým, velitelství fronty po zjištění stavu věcí projedná s úřadem vládního delegáta tuto věc, aby
nikdo nebyl poškozen.
7/ Generál Hasal informoval velitele fronty, že v různých prostorech osvobozeného území, které bylo dáno do správy čs. vládnímu delegátu, jsou ještě dnes minová
pole a že dochází k neštěstím v řadách civilního obyvatelstva /ve Volové bylo tak zraněno asi 31 osob/ při polních pracech. Gen. Hasal žádal velitele fronty, aby laskavě
buď podle možnosti vyslal nějakou ženijní jednotku k rozminování zaminovaných
míst, nebo aspoň instruktory pro výcvik našich lidí. Gen. arm. Petrov, jelikož nejsou
volné ženijní jednotky, vydal rozkaz, aby do Chustu k naší disposici byli vysláni ženijní
instruktoři pro výcvik našich oddílů, které budou mini odstraňovati.
8/ Dále byla projednána otázka opravy komunikací, v prvé řadě stát. železnice Jasina – Rachovo – Ťačevo – Chust – Sevljuš – Berehovo – Mukačevo, která nepotřebná
pro spojení jednotlivých okresů a pro jejich zásobování. Čs. vládní delegát poznamenal, že opravu komunikací budeme prováděti vlastními silami. Je třeba jen technických pokynů od velitele technických vojsk fronty.
9/ Pokud jde o spojení s Moskvou /telegraf/ a spojení telefonní se štábem fronty,
čs. vládní delegát poděkoval veliteli fronty za laskavé zřízení tohoto spojení. Velitel
fronty poznamenal, že je možnost přímého spojení i s velitelstvím 1. čs. sboru.
10/ Při projednávání otázky mobilizace pro doplnění 1. čs. sboru byla nadhozena
otázka dopravy mobilizovaných osob z mobilizačních středisek do ubytovacího prostoru sboru. Velitel fronty nám nabídl, že by zásobovací kolony, které provádějí přísun
ze zásobovací nádraží, mohly by při zpáteční cestě, kdy jedou prázdné, nám vypomoci. Je třeba jen mobilizované osoby dopraviti do Mukačeva, odkud budou zásobovacími kolonami dovezeny k zásobovacím nádražím, odkud jejich další dopravu musí
zaříditi s bor ve vlastní působnosti. Je třeba se vždy obrátiti v této věci na náčelníka
štábu gen. lejt. Kořeněviče.340
11/. Gen. plk. Mechlis sdělil, že býv. poslanec a ministr ukraj. vlády Brody341 je
raněn, leží v nemocnici a je pod dozorem. Pokud jde o Fenčika,342 tento je sledován
a bude v dohledné době zadržen.
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Správně: F. K. Korženěvič.
Andrej Bródy (1895–1946). Podkarpatoruský politik a pedagog. Od 11. do 26. října 1938 předseda
první nezávislé vlády Podkarpatské Rusi v rámci druhé Česko-Slovenské republiky. Po zatčení NKVD
odsouzen za spolupráci s M. Horthym k trestu smrti.
Stěpan Fencik (1892–1946). Podkarpatský politik velkoruské orientace. V roce 1935 zvolen za Ruskou
nacionálně autonomní stranu poslancem Národního shromáždění ČSR. V říjnu 1938 ministr hospodářství první autonomní vlády Země podkarpatoruské. Po obvinění ze spolupráce s Polskem uprchl do
Maďarska, kde byl na jaře 1939 jmenován poslancem horní komory parlamentu Maďarského království.
Po zatčení orgány Smerš odsouzen v Sovětském svazu k trestu smrti zastřelením.
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Veškerá jednání byla vedena ve velmi přátelském duchu. Čs. vládní delegát před
zakončením jednání poděkoval ještě jednou za laskavost veliteli fronty a za vše co pro
nás dosud vykonal.
Jednání skončeno v 10.30 hod, středoevrp. času/.
Při jednání ve věcech, které
bylo třeba tlumočiti do
Zápis provedl:
ruštiny, byl tlumočníkem
div. gen. Hasal-Nižborský v.r.
gen. Hasal-Nižborský.
Příloha číslo 7
VELITELSTVÍ OSVOBOZENÉHO ÚZEMÍ
čj. 21./dův.343
V příloze zasílám Vám směrnice pro činnost VVO.344 Upozorňuji na to, že tyto
směrnice jsou jen vodítkem pro Vás a že jejich provádění je nutno přizpůsobiti dané
situaci a prostředkům, které jsou Vám k disposici. veškerá Vaše činnost musí býti
v souladu s práci okr. a místních N.V., s nimiž musíte býti ve stálém a úzkém styku.
Mějte na paměti, že vám byla svěřena velmi zodpovědná a významná funkce. Nevyjasněná politická situace vyžaduje tím větší svědomitosti a taktu i rozhodnutí. Při
výkonu Vaší služby, vaše vystupování musí býti vzorné a ukázněné. Poučte v tom
smyslu Vaše podřízené.
Zašlete co nejdříve hlášení o převzetí služby a o situaci v okrese. Zajistěte si kolo
neb motocykl k udržení styku s Vaším sousedem v VOÚ.
SV. 2. listopad 1944
Velitelství osvobozeného území.
čj.21/dův.1944
Věc: Směrnice pro činnost VVO345
Přílohy: 2346

D ů v ě r n é.

SMĚRNICE
pro činnost vojenského velitele okresu.
I. Zřízení.
1./ Vojenského velitele okresu /VVO/ ustanovuje velitel osvobozeného území
/VOÚ/ pro obvod jednoho nebo více politických okresů. Po zřízení velitelství divisní
oblasti ustanovuje VVO velitel příslušné divisní oblasti /VDO/.
2./ Je přímo podřízen VOÚ /po zřízení velitelství divisní oblasti veliteli příslušné
divisní oblasti/.
3./ Ustanovení VVO se provádí po dohodě čs. vládního delegáta s velitelem 4. ukrajinské fronty a ve smyslu sovětsko-československé smlouvy ze dne 8. května 1944.
4./ Pravomoc: velitele samostatného oddílu.

343
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Dále viz VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 21/dův. 1944.
Rozumí se vojenský velitel okresu.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-3.
Vzory hlášení se nepublikují.
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5./ Prostředky: rotmistr neb poddůstojník,
1–2 spojky,
dopravní prostředky–vyžádá si od okresních úřadů,
družstvo /četa/ vojenské policie.
II. Ú K O L Y.
1./ Zjišťovati po všech stránkách, s hlediska možných potřeb stav okresu, aby mohl
podati VOÚ bez meškání potřebné informace a podle obdržených rozkazů připraviti
a zajistiti hladký průběh mobilisace, presentace a všech potřeb čs. vojska, zajistiti opatření ve prospěch Rudé armády. Za tým účelem je ve stálém styku s okresním úřadem,
Národními výbory /NV/, zásobovacími a dopravními úřady okresu.
2./ Uveřejniti mobilisační vyhlášky a jiná nařízení VOÚ a spolupracovati při provádění mobilisace.
3./ Plniti všeobecné úkoly pro zajištění jiných potřeb armády.
III. Činnost:
1./ Činnost ihned po převzetí služby:
– navázati styk s okresními úřady a NV. a informovati se o celkové situaci okresu,
– navázati styk s místním sovětským velitelem a zajistiti požadavky sov. voj. velitelů,
– zjistiti kde jsou minová pole a jištěné prostory hlásiti ihned VOÚ. Jsou-li v místě
odborně vycvičené vojenské nebo civilní pomocné jednotky organisovati odstraňování min za vedení odborníka,
– zjistiti skladiště zbraní, munice a jiného voj. materiálu.
Skladiště zbraní, munice a jiného materiálu zajistiti buď vlastní stráží neb požádati o vyslání stráže nejbližší čs. velitelství, nebo případně vyžádati dočasně postavení
stráže místní milici. Poházenou výstroj a munici shromážditi na bezpečných místech,
zjistí ve svém okresu jména vojenských osob, které by byly schopné pro službu v družstvu /četě/ vojenské policie.
Seznam těchto osob zašle VOÚ, které zařídí presentaci navržených osob,
– zjistí situaci komunikací, místa ničení. Náčrt komunikací, míst ničení spolu s návrhem na nejnutnější úpravy zašle VOÚ,
– zjistiti zásobovací situaci okresu a zajisté vojenské sklady proviantem.
2./ Přípravy pro hladký průběh mobilisace a presentace:
V0Ú vydá VVO potřebná nařízení pro přípravu a provedení mobilisace spolu s tiskopisy mob. vyhlášek, určí místa presentačních komisí, den uveřejnění mob. vyhlášky.
Současně sdělí jemu dislokaci voj. útvarů resp. odeslání mobilisovaných péčí presentační komise do určených míst.
VVO učiní tyto přípravy:
– informuje okresní úřady a NV o způsobu provedení mobilisace a zajistí jejich
spolupráci,
– zajistí ubytování /ubytovací potřeby/ a stravování pro presentované osoby
a osoby presentačních komisí,
– zajistí ubytování pro útvary, které budou postaveny,
– zjistí vyživovací situaci a možnosti stravování, zajistí zásobování a stravování pro
vojenské útvary, které budou postaveny, případně vyžádá si potřebné doplňky zásob,
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– vyloučí z ubytování místa zamořená nakažlivými nemocemi a nařízení označení
vadných studní,
– zajistí výpomocný kanc. personál od NV, úřední místnosti a kanc. potřeby pro
presentační komise,
– při zajišťování pomocného personálu /pro kancelářskou, pořádkovou neb jinou
službu/ využije především osob nepodléhajícím vojenské povinnosti a žen,
– přeskouší pořádkovou a bezpečnostní službu organisovanými NV, případně ji
doplní neb zřídí v jiných místech, kde a jak toho vojenské zájmy vyžadují,
– vyžádá si – v mezích možností – vyslání jednoho člena /důvěrníka/ od každého
NV do jednoho nebo více míst /podle komunikačních a spojovacích možností/, kde
jim vydá „Směrnice pro součinnost místních Národních výborů při mobilisaci“, poskytne potřebné pokyny, informace a projedná s nimi způsob rozeslání mob. vyhlášek
a jiných rozkazů,
– předkládá hlášení VOÚ o předběžných přípravách pro provedení mobilisace a jejich skončení /vzor hlášení viz příl čís. 1./, na základě kterých mu VOÚ vydá:
a/ nařízení o případných změnách pokud jde o umístění presentačních komisí
a dislokaci vojenských útvarů,
b/ den uveřejnění mobilisační vyhlášky.
3./ Činnost při vyhlášení mobilisace:
– rozešle mobilisační vyhlášky /více výtisků pro velké obce a města/,
– současně s dodáním mobilisační vyhlášky oznámí Národnímu výboru:
a/ den a hodinu, kdy mají mobilisační vyhlášku uveřejniti /nebo zda ihned po doručení/,
b/ mobilisaci vyhlásí též způsobem v místě obvyklým,
c/ kam mají odesílat nastoupivší osob /t.j. místa presentačních komisí/,
d/ nebylo-li možno provésti svolání zástupců /důvěrníků/ NV podle ustanovení čl.
III./1, doručí se nyní také „Směrnice pro součinnost místních Národních Výborů při
mobilisaci“.
– rozesílání mobilisačních vyhlášek /příp. směrnic pro N.V./ provede podle situace a spojovacích možností:
a/ skrze okresní úřad,
b/ vlastními prostředky,
c/ prostřednictvím důvěrníků Národních Výborů,
d/ kombinací uvedených prostředků.
4. Všeobecné úkoly:
Plní je při každé příležitosti, ve všech údobích a podle situace a postupu prací je
doplňuje:
– přezkouší s příslušným velitelem, jak obce zajistily ubytování a stravování útvarů,
případně učiní další potřebná opatření,
– zajistí potřebný počet koní, dopravních prostředků a pohonných hmot pro první
potřebu vojenských orgánů a útvarů,
– zajistí nalezení zásoby zbraní a výstroje,
– zjistí u okresního úřadu neb N. V. zásoby potravin /v obchodech, skladech, mlýnech, konsumech atd./
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– naváže styk se železničními a poštovními orgány, informuje se o jejich situaci
a provede případná opatření podle rozkazu vyšších velitelství,
– zjistí u okresního úřadu počet koní, dopravních prostředků. příp. poh. hmot /pro
zajištění přípřeží, neb pozdější klasifikaci koní a vozidel/,
– informuje se o léčivech, zdravotních potřebách, nemocnicích a možností využití
pro vojenské účely,
– zavede evidenci veškerého vojenského majetku, který náležel čs. vojenské správě
v roce 1938, neb maďarské vojenské správy; s materiálem ukořistěným neb zanechaným nepřítelem naloží podle rozkazu nadřízeného vyššího velitelství,
– přezkouší /za spolupráce s okresním úřadem, byl-li již zřízen/ dočasné zproštění
osob podle seznamu od presentačních komisí, neodůvodněná zproštění zruší /ve sporných případech vyžádá si rozhodnutí nadřízeného vyššího velitelství/.
Seznamy zproštěných osob zašle k dodatečnému schválení nadřízenému vyššímu
velitelství. Osobám dočasně zproštěným vydá průkaz o zproštění podle přiloženého
vzoru příloha č. 2 neb dřívější průkaz o zproštění vydaný N. V., potvrdí svým podpisem,
– podle seznamu provinilých osob /dostane od presentačních komisí/ snaží se blíže
vysvětliti okolnosti provinění, v 1. pořadí naléhavosti u důst. a rtm. z pov. a napomáhá
úřadům, resp. si vyžádá jejich pomoci, vyšetření proti těmto osobám,
– určí místa, kam N. V. budou odesílat osoby, které se dodatečně přihlásily, neb
byly zjištěny, že se vyhnuly plnění voj. povinnosti,
– řídí odsun k oblastní presentační /neb jiné nejbližší/ komisi těch osob, které se
budou vracet z ciziny na osvobozené území po skončení mobilisační činnosti, které
byly odesílány N. V. k okresnímu úřadu,
– spolupracuje s okresním úřadem při vydávání směrnic pro pořádkovou a bezpečnostní službu, hlavně pokud jde o poplachové nařízení, CPO,347 cirkulaci a pod.,
– až to situace dovolí, vydá podle rozkazu nadřízeného vyššího velitelství, v dohodě s okresním úřadem, obcím směrnice pro soupis osob odvodem povinných a soupis záložníků,
postará se o vrácení voj. služebních předpisů, které se nacházejí v úřadech, knihovnách /veřejných i soukromých/.
IV. Vojenská policie.
1./ Každému VVO bude později přiděleno jedno družstvo, vojenská policie v síle:
jeden velitel a 10-12 mužů. Podle potřeby bude přidělena četa v síle: 1 velitel 2-3 družstva.
2./ VVO využije družstva /čety/ vojenské policie jako svého výkonného orgánu
v rámci své působnosti.
3./ V nutných případech vyžádá si VVO od velitele roty voj. policie vyslání pohotovostní čety.
4./ SV velitele roty voj. policie v sídle VOÚ /později v sídle VDO./

V. Zvláštní ustanovení.
1./ VVO a osoby jemu přidělené jsou v počtu živených u doplňovacího střediska
nebo u nejbližšího voj. útvaru. Na přechodnou dobu zařídí stravování místní NV, se
kterým VVO tuto otázku projedná.
2./ VVO předkládá veliteli OU /později VDO/ týdenní situační hlášení /všeobecné
situace v okrese, zvláštní události, stručný postup nejdůležitějších prací, návrhy a požadavky, důležitá hlášení předkládá ihned.
3./ Vyskytnou-li se se nějaké rozpory mezi VVO a veliteli voj. útvaru, při zajišťování potřeb pro voj. útvary a pod., pokud taktem, rozumným a účelným jednáním,
nelze sporné otázky rozřešiti, vyžádá si rozhodnutí nadřízeného vyššího velitelství.
4./ VVO a velitelé všech stupňů kladou své požadavky s největší rozvahou a v míře
skutečné potřeby, zvláště pokud jde o dopravní prostředky a pod.
5./ Tyto směrnice jsou jen vodítkem pro VVO, který jejich provádění musí přizpůsobit dané situaci na Karpatské Ukrajině a obdrženým rozkazům.
Velitel osvobozeného území:
div. gen. HASAL-NIŽBORSKÝ v.r.
Za správnost
Náč. štábu VOÚ:
pplk. gšt. V. KOUTNÍK348
Příloha číslo 8349
Příloha číslo 9350
PŘEHLED
osob, nastoupivších do činné voj. služby.
a/ Přehled náboru a mobilisace
Datum

Okres

Průběh presentace
Z toho pro
Poznámka
Dosta- K zjiš- Nezpů- Zpro- Na- Útvary SSB 1.
vilo se tění sobilí ště- stou- VOÚ a čs.
ní
pilo
PFS sbor

6.-8.XI.

CHUST

124

9.10. XI.
13.–20. XI.
15.-23.XI.
16.-23.XI.
22.-30.XI.
16.-22.XI.

ŤAČEVO
RACHOVO
ŤAČEVO
SEVLJUŠ
VOLOVÉ
CHUST

426
574
811
900
220
724

75
102
5

5
32
30
31

3779

182

98

CELKEM

348
349
347

Rozumí se civilní protiletadlová obrana.
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350

124 100

2
145
85
10
138

426
572
585
680
180
550

145
50
50
150
30
120

382 311 643
7

24

1/Ve dnech 6.-10.XI. byl prováděn
nábor záložníků,
13. XI. byla prováděna mobilisace

281
100 422
100 435 2/Po ukončení mobilisace/trvání
550 udává rubr. Datum/ byla prováděna
150 presentace dodat. se přihlásivších.
50 380 3/ SSB = Sbor státní bezpečnosti
/četnictvo/
4/ PFS = Pohran. fin. stráž
250 222
2

Následuje podpis perem.
Viz obrazovou přílohu.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-3.
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b/ Přehled dobrovolných náborů

d/ Transporty mobilisovaných k 1. čs. sboru

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

Z nováčků je organisováno a cvičeno:
rota pro minování a odstraňování min, ženijní rota VOÚ, spoj. rota VOÚ, výcvikový
oddíl pěchoty, výcvikový oddíl dělostřelectva.

1/ auty 1. čs. sboru z Chustu přímo k SV týlu,
2/ auty 1. čs. sboru,
3/ vlastními auty a 5 sovětskými auty do Mukačeva, odkud řízením, velitelství IV. ukrajinské fronty oba transporty měly být odeslány přes Užhorod
na přejímací a zásobovací stanici 1. čs. sboru v Samboru. Transporty byly
zadrženy a teprve dne 25. XI. vráceny do Chustu jen se 180 osobami,
4/ byla povolena jen po ose Volové – Dolina – Sambor,
5/ Chust – Volové – Lavočná, odkud železničním transportem k 1. čs.
sboru,
6/ po ose Volové – Lavočná, odkud železničním transportem,
7/ po ose Volové – Studené – Lavočná – Samobor.
Další transporty jsou připraveny, rychlé provedené odvežení mobilisovaných
k 1. čs. sboru brzdí krajně nepříznivá situace komunikací. Dlouho trvajícím deštivým
počasím jsou řeky rozvodněny, mosty strhány. Na silnici Chust – Volové byl most severně Berezové opraven. Tento most byl vodou stržen a lávka pro pěší, zřízená ženijní
rotou VOÚ, byla vodou snesena. Vlivem politické agitace mobilisovaní, přesto, že
transportům jest přidělena četnická hlídka, samovolně se vzdalují. Odsun záložníků
bude, dovolí-li to počasí a dostatek APH skončí ve dnech 4. a 6. prosince.

c/ Celkové počty záložníků a dobrovolně odvedených

POZNÁMKA:

Počty jsou jen přibližné, neboť prováděnou politickou agitací a náborem do RA se
stalo, že mnoho presentovaných přešlo, bylo přinuceno odejít do RA. Nejsou také uvedeny přesné počty dodatečně se přihlásivších. Kontrola presentovaných se provádí.
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Příloha číslo 10
ZÁPIS
o jednání s velitelem IV. ukrajinské fronty generálem
armády Petrovem dne 12. listopadu 1944 v Turja Remety.351
Přítomni: za Rudou armádu:
gen. arm. Petrov, velitel iV. ukrajinské fronty a
gen. plk. Mechlis, člen voj. sovětu IV. ukrajinské fronty.
za československou armádu:
div. gen. Hasal-Nižborský, velitel osvobozeného úz.,
brig. gen. Ludvík Svoboda, velitel 1. čs. sboru v SSSR,
mjr. stát. bezpeč. Kambulov, styčný důst. u 1. čs. sboru.
Dne 11.listopadu 1944 dopoledne a na přání čs. vládního delegáta ministra Němce
požádal gen. Hasal-Nižborský styčného důstojníka IV. ukrajinské fronty podplukovníka Ljaško, aby projednal návštěvu gen. Hasala-Nižborského a gen. Svobody u velitele IV. ukrajinské fronty za účelem vyjasnění různých problémů. Ve dvě hodiny
odpoledne sdělil pplk. Ljaško, že gen. Hasal a gen. Svoboda mají býti v 18.00 hod.
/20.00 hodin moskevského času/ u štábu fronty, kde budou přijati. Po příjezdu ku
štábu fronty do Turja Romety bylo jim sděleno, že velitel fronty se ještě nevrátil a proto
musí posečkati. Velitel fronty se vrátil teprve ve 12.00 hodin 12. listopadu a přijal
ihned gen. Hasala a gen. Svobodu.
Předmětem jednání bylo:
a/ Dopis čs. vládního delegáta veliteli IV. ukrajinské fronty ze dne 9. listopadu ve
věci náboru čs. stát. občanů do RA a přímého radiospojení čs. delegace s Londýnem
a Moskvou.
b/ přidělení zbraní z válečné kořisti /maďarského a německého původu/ pro
strážní oddíly, výcviková střediska oddíly sboru stát. bezpečnosti a finanční pohran.
stráže.
c/ Uvolnění automobilních pohonných hmot pro potřeby VOÚ.
d/ Uvolnění místních a ukořistěných skladů pro výživu civilního obyvatelstva a nových čs. voj. jednotek.
e/ Uvolnění cukru pro zásobování místního obyvatelstva po obsazení Trebišova ze
zásob, které tam RA získá,
f/ přidělení map,
g/ uvolnění podniků sloužících zásobování obyvatelstva /mlýny, elektrárny, pily
a pod./,
ch/ přidělení čs. důstojníka pro styk s velitelstvím IV. ukrajinské fronty.
Jednání bylo zahájeno ve 12.00 hod. /moskev. času/.

ného území ČSR, že vydal již příslušné pokyny. RA dodá v celku do 4.000 tun obilovin, fazolí, bobů a kukuřice. Zásoby budou rozvezeny do okresních měst, odkud
budou rozdělovány do jednotlivých osad. Tyto zásoby nebudou vydávány zdarma,
nýbrž musí býti místnímu obyvatelstvu rozprodávány třeba i za nižší ceny než-li jsou
běžné. Gem. plk. Mechlis sdělil, že z těchto zásob bylo již určité množství přiděleno
městům Užhorod a Mukačevo.
Gen. Hasal pak informoval velitele fronty, že ze zásob mouky /500 tun/, které dostal 1. čs. sbor na přímý rozkaz z Moskvy od I. ukrajinské fronty pro zásobování chudých krajů osvobozeného území ČSR, bylo vyžádáno od sboru asi polovina množství
/t.j. 250 t/ pro obyvatelstvo okresů: Rachovo, Ťačevo, Volové, Svaljava. Gen. Svoboda
přislíbil tuto mouku postupně dodati vlastními prostředky. Zatím bylo odvezeno
12 ½ t pro okres Rachovo.352 Tato mouka, jak poznamenal gen. Svoboda, má býti zdarma rozdávána místnímu, chudému obyvatelstvu.
Velitel fronty a gen. plk. Mechlis na to poznamenali, že je snad zbytečné, aby tato
mouka, vzhledem k opatřením, které od IV. Ukr. fronty ve věci zásobování učinilo,
bylo do uvedených okresů dovážena. Kromě toho namítali proti rozdělování mouky
zdarma. Podle jejich názoru je třeba tuto mouku prodávati třeba za nižší cenu. Gen.
Hasal i Svoboda uvedli, že dopravní prostředky, na kterých bude mouka přivezena,
budou využíti pro odvoz mobilizovaných osob ke sboru.
2/ Dopis, který čs. vládní delegát zaslal dne 9.lsitopadu nebyl veliteli IV. ukrajinské
fronty ještě doručen a proto gen. Hasal dal mu k disposici jeho opis.
Velitel fronty gen. arm. Petrov po přečtení dopisu poznamenal, že nechápe, proč
se čs. vládní delegát ministr Němec vrací k věci, kterou po rozmluvě v přítomnosti gen.
Hasala-Nižborského dne 5. listopadu velitel fronty pokládal za vyřízenou. Rozkaz pro
dobrovolný nábor do RA nařídil on, jak ostatně již při první rozmluvě řekl. Přitom nebyla vyslovena ani námitka, ani protest se strany ministra Němce a proto velitel fronty
předpokládal, že věc náboru dobrovolníků byla námi vzata na vědomí a že s tím souhlasíme.
Gen.plk.Mechlis při rozhovoru zdůraznil, že se vlastně vracíme k staré otázce, ač
podle jeho mínění v této věci jsme neprotestovali, a proto to pokládal za náš souhlas.
Nábor nařídil velitel fronty, což je jeho právo.
Velitel fronty na dotaz, uvedený v dopise ministra Němce, jak Moskva vyřešila
otázku dobrovolného náboru čs. stát. příslušníků do RA podle dotazu velitele fronty,
gen. arm.Petrov odpověděl, že sice Moskvě hlásil, že nábor Ukrajinců a Rusů, příslušníků K. U. nařídil, že si však nevyžadoval k tomu žádný souhlas.
Gen. Hasal k těmto poznámkám velitele fronty i člena voj. sovětu fronty znovu
zdůraznil, že ani vládní delegát, ani vláda podle našich zákonných ustanovení nemají
práva dáti souhlas ke vstupu našich stát. příslušníků do cizích vojenských služeb. Je

1/ Velitel fronty arm. gen. Petrov nejprve k dopisu velitelství osvobozeného území
ze dne 9. listopadu, týkajícího se otázky zásobování civilního obyvatelstva osvoboze352

351

Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-5.
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Na Podkarpatskou Rus se z tohoto daru maršála J. V. Stalina již více nedostalo. V době od 27. října 1944
do ledna 1945 příslušníci osvěty 1. československého armádního sboru v SSSR předali civilistům celkem
121 976 kg, avšak při požáru v týlu sboru z daru shořelo cca 274 250 kg mouky, a proto generál L. Svoboda mohl v lednu 1945 předat Slovenské národní radě jen zbývajících 103 tun. Srov. VÚA–VHA,
f. SSSR IV, sign. H/2/5.
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to ústavní právo presidenta Čs. republiky, který však může povoliti vstup jen na
individuální žádost a nikoliv generelně. To byl smysl našich upozornění na tuto věc
při první rozmluvě i v dopisu.
Na poznámku gen. arm. Petrova, že čs. jednotky, utvořené na území SSSR,
byly doplňovány Ukrajinci a dokonce i státními příslušníky /volyňskými Čechy/
a proto nevidí nic závadného v tom, když vyhlásil dobrovolný nábor Ukrajinců
a Rusů – obyvatel Karpatské Ukrajiny – a tyto vstupují do RA, odpověděl gen. Hasal,
že je to sic pravda, ale doplňování čs. jednotek v SSSR tímto způsobem bylo se
souhlasem a z rozkazu Moskvy. Gen. Hasal ještě poznamenal, že v dobrobytu v Moskvě v prosinci m. r. a v lednu a únoru t. r. projednával tuto věc společně s čs. voj.
missí v SSSR s příslušnými sovětskými činiteli a že to bylo tudíž v dohodě a se souhlasem se sovětskou vládou. Velitel fronty na to uvedl, že dohody se vždy dělají oboustranně.
Gen. plk. Mechlis pak přednesl několik stížností, kterých se mu dostalo a ve kterých se mluvilo o tom, že naši důstojníci a vojáci vyhrožují těm, kteří vstupují dobrovolně do RA , že si to s nimi vypořádají po válce, že se nebudou moci vrátiti, že když
chtějí sloužit v RA, mohou jíti do SSSR. Podobná agitace, jak řekl gen.plk. Mechlis nemůže a nebude trpěna a budou přijaty příslušná opatření, aby se něco podobného neopakovalo a to nejen s naší, nýbrž i se sovětské strany.
Gen. Hasal k tomu poznamenal, že ani on v žádném případě nepřipustí podobnou
agitaci a proti viníkům bude zakročeno. Podobné výstřelky jednotlivců nebo skupin
nemohou a nesmí v žádném případě rušiti naše přátelství k Sovětskému svazu a RA,
ani naši nynější nebo poválečnou spolupráci. Naší snahou je a vždy bude, aby vzájemná důvěra a nejtěsnější spolupráce byla stálá a těsná.
Velitel fronty pak zdůraznil, že v těchto věcech nepřipustí žádné nepořádky
a každý jednotlivý případ bude vyřízen.
Pokud jde o provádění náboru, nebo mobilizace pro čs. armádu v pásmu, které
nebylo dosud odevzdáno do čs. správy, jak žádal gen. Svoboda, velitel fronty i člen
voj. sovětu poznamenali, že z vojenských a operačních důvodů to nemohou povoliti.
Nepřipustí, aby kdokoliv, tedy ani příslušníci 1. čs. sboru v pásmu mimo území, odevzdaného čs. správy, nějaké přípravy nebo dokonce nábor a mobilizaci pro čs. armádu
prováděli.
Gen. Hasal pak informoval velitele fronty, že mobilizace pro čs. armádu se provádí postupně po okresech od východu k západu /právě je nařízena v okresu Rachovo/.
Na dotaz velitele fronty, jak asi dlouho potrvá, odpověděl gen. Hasal asi 7–10 dní
proto, že není dostatek důstojníků a hlavně pak lékařů, neboť každá osoba hned při
mobilizaci nepodrobena lékařské prohlídce, abychom se vyhnuli zbytečné dopravě
k jednotkám těch, kteří by případně pro vojenskou službu nebyli schopni.
Gen. Svoboda přislíbil vyslati ještě lékaře od sboru, kteří by při mobilizaci vypomáhali.
Velitel fronty pak chtěl svoliti, abychom si provedli přípravy pro mobilisaci /zjištění počtu branců, evidenci a pod./ v okresech, které přimykající k území pod čs. správou, t. j. v okresech Berehovo, Svaljava a Mukačevo, ale na protest člena voj. sovětu gen.
plk. Mechlise rozhodl, že s těmito přípravami musíme ještě posečkati. Pokud jde o výpomoc při dopravě mobilizovaných ke sboru, velitel fronty opětně zdůraznil, že můžeme využíti prázdných zásobovacích kolon z prostoru Mukačevo do Sambora.
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3/ Přímé radiospojení s Londýnem a Moskvou.
Jelikož celá oblast Karpatské Ukrajiny, tedy i území pod čs. správou, je ještě
v pásmu válečných operací nebo v pásmu týlu fronty, není možné povoliti přímé radiospojení s Londýnem a Moskvou. Jde o spojení nikoliv vojenských jednotek, nýbrž
o spojení spíše diplomatické a proto je to věcí Moskvy, aby tento problém vyřešila.
Gen. plk. Mechlis poznamenal, že přímé spojení s Moskvou máme – bylo nám
dáno k disposici telegrafní spojení, které jak ví, používáme nejen pro vyřizování věcí
služebních, ale i zasílání žurnalistických zpráv. Na poznámku gen. Hasala, že s díky kvitujeme tuto možnost, že však toto spojení je přece jenom zdlouhavé, neboť potřebujeme na některé dotazy okamžitých odpovědí, gen. plk. Mechlis odpověděl, že vše
závisí od toho, jak naši činitelé v Moskvě si vše zařídí.
Velitel fronty gen. arm. Petrov pak ještě k této věci poznamenal, že bud okamžitě
o našem přímém radiospojení mluviti s náčelníkem hlavního štábu RA a že ještě dnes
/12. XI./, nebo nejpozději zítra /13. XI./ obdržíme odpověď.
Gen. plk. Mechlis zdůraznil, že území pod čs. správou není, nebylo a také nemůže
doposud býti normálně odevzdáno proto, že je ještě stále v pásmu vojenských operací. teprve až uvedené území nebude pásmem týlu fronty, pak dojde k formálnímu
odevzdání. Nic nám však nebrání v nadpráci. Na konec pak ještě poznamenal, že není
třeba psáti, nýbrž že se vše může vyříditi telefonicky nebo telegraficky.
4/ Registrace býv. příslušníků maďarské a německé armády a osob, povinných voj.
službou v těchto armádách, žijících na území Karpatské Ukrajiny Rudou armádou.
Gen. plk. Mechlis upozornil, že nařídil, aby byla provedena sovětskými voj. komandanty registrace všech bývalých příslušníků maďarské a německé armády, kteří
z armády utekli domů, jakož i sob v těchto armádách povinných voj. službou. Sovětští voj. komendanti příslušné pokyny a vyhlášky již obdrželi.
5/ Přidělení ručních zbraní z válečné kořisti /maďarského a německého původu/
pro voj. strážní oddíly, oddíly sboru státní bezpečnosti a finanční pohraniční stráže.
Gen. Hasal přednesl žádost, aby pro vyzbrojení nově postavených čs. voj. strážních oddílů, oddílu sboru státní bezpečnosti a finanční pohraniční stráže byly přiděleny ruční zbraně z válečné kořisti. Velitel fronty tyto zbraně přislíbil, vyžádal si jen
počty a dislokaci jednotlivých oddílů.
6/ Uvolnění automobilních pohonných hmot pro potřeby VOÚ, ukořistěných
skladů pro výživu civilního obyvatelstva a čs. voj. jednotek, uvolnění kasáren, domů
býv. čs. voj. správy a podniků, sloužících pro zásobování obyvatelstva.
Tyto otázky mají se projednati s velitelstvím týlu fronty.
7/ Uvolnění cukru po obsazení Trebišova pro zásobování místního obyvatelstva.
Gen. Hasal přednesl veliteli fronty žádost, aby po obsazení Trebišova, najdou-li se
tam nějaké zásoby cukru, bylo pamatováno na zásobování místního obyvatelstva. Velitel fronty tuto žádost vzal na vědomí a přislíbil, že potřebné po obsazení Trebišova
nařídí.
8/ Přidělení map.
Gen. Hasal požádal velitele fronty, zda by velitelství fronty nemohlo přiděliti nějaké map y území Karpatské Ukrajiny velitelství OÚ. Velitel fronty ihned nařídil, aby
typografické oddělení štábu fronty přidělilo 6 exemplářů map v měřítku 1 : 200.000
oblasti KU a Slovenska.
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9/ Čs. důstojník pro styk s velitelstvím IV. UF.
Gen. Hasal sdělil, že hodlá určiti jednoho důstojníka pro styk s velitelstvím IV. UF,
že však pro nedostatek důstojníků může býti jen nižší důstojník a žádal o souhlas.
Gen. plk. Mechlis souhlas dal a gen. Hasal pak sdělil, že pro styk mezi velitelstvím
fronty a VOÚ bude určen npor. v zál. Elovič Albert.
Jednání bylo skončeno v 15.00 hod. mosk. času.
Zápis provedl:
gen. Hasal353

zařazení ostatních důstojníků, přibyvších z Anglie:
plk. pěch. Č. Slezák359 určen vojenským velitelem okresu Rachovo,
plk. pěch. A. Svoboda určen vojenským velitelem okresu Ťačevo,
pplk. jezd. R. Kokrda určen styčným důstojníkem VOÚ u IV. ukraj. fronty,
kpt. stav. sl. Dobeš J. přiděl. pro věci stavební a ubytovací intend. VOÚ,
kpt. jezd. K. Nový přidělen skupině plk. gšt. Vrzáčka,
npor. tel J. Süsser přidělen k 2. oddělení štábu,
por. pom. zdrav. Š. Kumoši určen vojenským velitelem okresu Chust.

Příloha číslo 13354
SLOŽENÍ ŠTÁBU VOÚ
po příjezdu skupiny plk. gšt. Vrzáčka
Náčelník štábu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plk. gšt. J. Hrabovský,
podnáčelník štábu a současně předn. 1. odděl. . . . . . . . . . . pplk. gšt. V. Koutník,
zást. předn. 1. odděl. a osobní věci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mjr. jezd. B. Beran,
předn. právní skupiny a současně předn. just. služby . . . . . . por. just. M. Ježil,355
přednosta 2. odděl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pplk. gšt. J. Pernikář,
přednosta 3. odděl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . škpt. pěch. L. Novák,356
/přidělen od 1. čs. sb./
přednosta 4. odděl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mjr. děl. R. Tomiška,
spoj. důst. V0Ú současně zást. předn. 2. odděl. . . . . . . . . . . kpt. tel. J. Šťastný,357
přednosta intendanční služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mjr. int. B. Zapletal,
přednosta zdrav. služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . npor. MUDr. J. Liškutin.
Plk. gšt. J. Vrzáček358 pověřen přípravou DO 15, plk. pěch. J. Satorie určen jeho zástupcem a současně čs. posádkovým velitelem v Chustu.
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Pouze podpis perem.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-3.
JUDr. Miloslav Ježil (1901–?). Povoláním advokát, který 1. prosince 1939 dobrovolně vstoupil do československé zahraniční armády ve Francii jako prostý vojín a působil u polních jednotek až do února
1943, kdy se stal právním referentem Ministerstva národní obrany v Londýně, v srpnu 1943 ustanoven
přednostou právní skupiny ŠVBM a stálý zástupce MNO v meziministerské legislativní komisi. Po příjezdu na osvobozené území 23. listopadu 1944 přednosta justiční služby VOÚ.
Luboš Novák (1911–1969). Předválečný voják z povolání nastoupil 14. dubna 1940 v Agde službu v československé zahraniční armádě. Ve Velké Británii absolvoval kurz pro velitele praporů u polské armády,
u níž posléze studoval i na její tamní vysoké škole válečné. V červnu 1943 odeslán k 1. československé
samostatné brigádě v SSSR, kde byl určen přednostou operačního oddělení štábu, po roce pak náčelníkem štábu brigády. Když generál L. Svoboda převzal velení 1. československého armádního sboru
v SSSR, velel první brigádě až do 16. září 1944, kdy uvedl námitky proti nesmyslnému rozkazu k novému
útoku zdecimované jednotky, za což byl zbaven velení a postaven před polní soud, ale obžaloby byl
zproštěn a 17. listopadu 1944 odeslán k VOÚ, kde byl ustanoven přednostou 3. oddělení.
Jan Šťastný (1914–?). V letech 1936–1937 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích, v červenci 1939
vstoupil do československé vojenské skupiny v Polsku, odkud se dostal do Francie a posléze do Velké
Británie. V roce 1944 byl přemístěn k 1. československému armádnímu sboru v SSSR, kde do přemístění k VOÚ zastával funkci velitele náčelníka štábu 1. československého spojovacího praporu v SSSR,
na Dukle pak velitele 4. československého samotného spojovacího praporu v SSSR u 3. československé
samostatné brigády v SSSR.
Josef Vrzáček (1894–1947). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 327.
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Příloha číslo 14360
MANIFEST
prvního sjezdu Národních Výborů Zakarpatské Ukrajiny pro
připojení Karpatské Ukrajiny k Sovětskému svazu.
Nastal radostný historický den pro Zakarpatskou Ukrajinu. Za pomoci Rudé armády bylo svrženo německo-maďarské jho. Byl položen konec staleté nadvládě maďarů
a všech cizinců nad odvěkou ukrajinskou půdou Karpatské Ukrajiny.
Sjezd Národních Výborů Zakarpatské Ukrajiny přináší jménem všeho obyvatelstva Zakarpatské Ukrajiny srdečné díky hrdinné Rudé armádě, která vyhnala německo-maďarské okupanty a přinesla na svých bojových praporech radost a štěstí
našemu národu. Sláva nejvyššímu veliteli maršálu Sovětského svazu, našemu otci Josefu Vissarionoviču Stalinovi.
Po staletí žil Karpatský ukrajinský národ odtržen od své matky – otčiny Ukrajiny
a byl odsouzen na bídu a vymírání. Rolnictvo, které tvoří většinu zakarpatsko-ukrajinského národa bylo zbaveno půdy. Krví a potem dobývaná bohatství našeho národa
dostávali maďarští a jiní cizozemští utlačovatelé. Náš jazyk byl pronásledován, školy se
zavíraly, národní ukrajinská kultura byla ruinována a ničena. Lid byl vytlačován ze své
půdy cizozemci a vymíral. Za sto let, od roku 1826 byli nuceni, aby se zachránili před
hladem, bídou a zimou, emigrovati do cizích krajů statisíce Zakarpatských Ukrajinců.
Rozpad zpuchřelé rakousko-uherské monarchie, v níž Zakarpatská Ukrajina živořila jako kolonie, nepřispěl k národnímu, hospodářskému a kulturními obrození
Zakarpatské Ukrajiny. Naše otčina byla opět odříznuta od své matky – otčiny Ukrajiny.
Tak zvaná „autonomie“ Zakarpatské Ukrajiny v hranicích československé republiky,
vyhlášená Saint-Germainskou smlouvou 1919 nebyla provedena. Ani v názvu vzniklé
z trosek Rakousko-Uherska Československé republiky se nenašlo místo pro náš zakarpatsko-ukrajinský národ. Ukrajinci byli odstrčeni od všech vedoucích míst ve státě.
Avšak nejtěžším byl pro Zakarpatskou Ukrajinu rok 1938 a následují ch 6 let maďarského otroctví. Československá vláda vykupujíce se před náporem hitlerovského
Německa vydala nás do otroctví maďarským fašistům. Bez jediného hlasu protestu,
bez jediného výstřelu zaplatili námi německo – maďarským imperialistům, aby zachránili Československo. Zakarpatský Ukrajina se stala drobnou výměnou mincí na
mezinárodní aréně.
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Čeněk Slezák (1895–?).
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/3.
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Tak s námi jednali proto, že jsme byli odtrženi od své matky vlasti Sovětské Ukrajiny, protože jsme byli bezbranní. Tak s námi mohli jednak proto, že nebyl doveden do
konce náš zápas za spojení zakarpatské Ukrajiny na Sovětskou Ukrajinu, proto, že
jsme nepatřili do veliké rodiny národů Sovětského Ruska.
Nejednou ve svých dějinách národ Zakarpatské Ukrajiny povstal k boji proti cizáckým utlačovatelům. Nevymizelo z paměti naší generace vystoupení našeho národa
na připojení Zakarpatské Ukrajiny k Rusku, na spojení se Sovětskou Ukrajinou. Národní schůze v Marmaroši 18. XII. 1918 a v Chustu 2. I. 1919, které představovaly 420
obcí, odhlasovaly spojení Zakarpatské Ukrajiny s celou Ukrajinou. Pokusy národa dosáhnouti své národní neodvislosti byly nemilosrdně potlačovány. Navždy budou zaznamenány v dějinách marmarošské procesy 1904, 1913–14, střílení dělníků v Chustě
1929, střílení demonstrantů v Chustu, Turja– Pasece a jiných obcích 10. a 18. II. 1938.
Celá historie Zakarpatské Ukrajiny mluví o tom, že náš národ, zbavený národní nezávislosti, žijící po staletí v otroctví, zahyneme, jestli bude v hranicích cizího státu.
Buď spojení se Sovětskou Ukrajinou a národní obrození, nebo útlak, bezpráví a postupné vymírání národa Zakarpatské Ukrajiny.
Nyní, kdy národy Evropy bojují proti nacismu a hitlerovské tyranii, proti rasové
nenávisti, za svoji národní nezávislost, byla by největší nespravedlností, kdyby náš
národ i nadále měl živořiti odtržený od své rodné matky – Sovětské Ukrajiny. Jedině
když se spojí se Sovětskou Ukrajinou v rodině bratrských národů Sovětského svazu,
zajistíme svobodný národní vývoj, vnitřní hospodářský rozkvět a vnější bezpečnost.
Zakarpatsko – ukrajinský národ, vyrvaný z německo-maďarského zajetí, rozhodl
se jednou pro vždy uskutečniti svoji staletou tužbu a spojiti se se Sovětskou Ukrajinou.
S těmito myšlenkami šel na volby obecních, okresních a městských Národních výborů
žádaje od nich – dosáhnouti spojení Zakarpatské Ukrajiny se Sovětskou Ukrajinou.
Opíraje se na nezlomnou vůli celého národa, vyslovenou v peticích a prohlášeních dělníků, rolníků, inteligence a duchovenstva všech měst i obcí Zakarpatské Ukrajiny pro spojení Zakarpatské Ukrajiny se Sovětskou Ukrajinou.
PRVNÍ SJEZD NÁRODNÍCH VÝBORŮ CELÉ ZAKARPATSKÉ UKRAJINY
USTANOVUJE:
1/ Připojiti Zakarpatskou Ukrajinu ke své veliké matce Sovětské Ukrajině a vystoupiti ze svazku Československa.
2/ Požádati Nejvyšší sovět Ukrajinské sovětské socialistické republiky a Nejvyšší
sovět Svazu socialistických republik přičleniti Zakarpatskou Ukrajinu do svazku Ukrajinské Sovětské Socialistické Republiky.
3/ Zvoliti Národní Radu Zakarpatské Ukrajiny jako jedinou ústřední moc, která
by jednala podle vůle národa na území Zakarpatské Ukrajiny.
4/ Zplnomocniti a zavázati Národní radu Zakarpatské Ukrajiny, aby uskutečnila
rozhodnutí sjezdu pro připojení Zakarpatské Ukrajiny k Sovětské Ukrajině.
26. listopadu 1944
Mukačevo
Přijato jednomyslně na prvním sjezdu Národních výborů Zakarpatské Ukrajiny.361
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Text manifestu dále viz VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21; tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 213/1/30.
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Příloha číslo 16 362
PŘEHLED
vojenských útvarů na osvobozeném území.
1/ DVS 15 v Sevljuši:
Složení:
Velitelství s hospodářskou správou,
štábní rota, transitní rota,
náhradní prapor /náhr. rota 1. čs. sboru, náhr. rota 15, celkem 250
lidí/,
výcvikový odděl pěchoty /4 pěší roty – 300 lidí/,
výcvikový oddíl dělostřelectva /A bat. – 180 lidí/.
Výcvikové středisko pro ženijní a spojovací vojsko v Krivé:
ženijní rota VOÚ /80 mužů/,
rota pro minování a odstraňování min /100 mužů/,
spojovací rota VOÚ /140 mužů/.
2/ Štábní rota VOÚ
Složení:
Velitel a pom. orgány,
pomocná četa,
velitelská četa,
spojovací štábní četa,
automobilní štábní četa,
vozatajská štábní četa,
strážní četa,
/220 mužů/.
3/ Transitní rota VOÚ
Složení:
Velitel a pom. orgány,
čety podle počtu osob /příslušníků 1. čs. sboru, vracejících se z nemocnic, dodatečně
mobilisovaných, čekajících na sup[erarbitrace] a pod./
/stálý kádr 20 osob, průměrný počet živených asi 100 osob/.
4/ Strážní oddíly
a/ Rachovo /složení/:
velitel s pomocnými orgány . . . . . . . . . 10 osob,
strážní četa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 osob,
četa mužstvo, vybraného pro službu
u sboru státní bezpečnosti . . . . . . . . . . 25 osob,
u PFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 osob
c e l k e m 90 osob
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Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-3.
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b/ Ťačevo /složení/:
velitel s pomocnými orgány . . . . . . . . . 5 osob,
strážní četa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 osob,
četa mužstva, vybraného pro SSB . . . . 35 osob,
četa mužstva, vybraného pro PFS . . . . 30 osob

Příloha číslo 17363
PŘEHLED
voj. objektů, dosud zjištěných na území
odevzdaném do čs. správy.

c e l k e m 100 osob
c/ Volové /složení/:
velitel s pomocnými orgány
strážní četa
celkem………. 23 osob
5/ Oddíly polních četníků
u VVO Rachovo, Ťačevo, Volové,
Sevljuš jsou zřízená družstva
polních četníků v síle 12–15 mužů
u VVO Chust družstvo polních četníků
v síle 20 mužů.
6/ Dále bylo přiděleno mužstvo pro
a/ doplnění sboru státní bezpečnosti:
20 mužů pro četn. stanici Rachovo
20 mužů pro četn. stanici Ťačevo
b/ doplnění PFS /stanice PFS na jižní hranici – oproti Rumunsku
1 důstojník, 100 mužů.

Poznámka: Dle prozatímního zjištění nosné konstrukce objektů jsou v dobrém stavu.
Nejčastější závady, vyskytující se v budovách jsou: vytlučená okna, chybějící okenní
rámy a dveře, nejsou osvětlovací tělesa, vypínače, kamna, vnitřní zařízení.
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Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-3.
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Příloha nečíslovaná364
1944, (22. listopadu), (Chust) – Situační zpravodajské hlášení Velitelství osvobozeného území k 22. listopadu 1944.365
I.
Všeobecně.
Území osvobozené Zakarpatské Ukrajiny, které nyní spravuje čs. vládní delegát
/vých. cíp Republiky až po stanovenou linii/ nebylo dosud do správy formálně předáno. Podle vyjádření vel. fronty se to stane teprve tehdy, až se pásmo týlu fronty posune více na západ. teprve pak budou z tohoto pásma odvoláni sov. velitelé měst
a některých osad a území takto odevzdané bude Rudou armádou pokládané za území
transitní, kde veškerá moc bude jen československá. Je nutno přesně precisovati ustanovení dohody o operačním pásmu i hluboký týl fronty a jak zněly čsl. výklady t. j.
čs. pásmo válečných operací.
Nyní jest celé území osvobozené území ZU dané do správy čs. vládního delegáta
de facto ovládáno sov. voj. administrativou, t.j. sov. voj. veliteli měst, kteří svými rozkazy kdykoliv mohou zrušiti nařízení úřadu vlád. delegáta, nebo velitele osvobozeného území, resp. jeho štábu a podřízených jednotek. A tak zahájení nějaké organisované
práce úřadu vlád. delegáta i voj. velitelství a další provádění je často přerušováno pro
překážky a nařízení sov. velitelů měst.
Rovněž chování, poměr a postoj k čs. vládní delegaci, resp. k jejím orgánům a nařízením se strany sov. voj. příslušníků RA je někdy nekorektní a dělá dojem postoje
poraženého a vítěze. V tom je tu velmi patrný rozdíl k jednání a chování v centrálním
SSSR. V tomto směru jsou proslulí někteří velitelé měst /RA/ a někteří sov. důst. a poddůst. vyslaní na toto území jako agitátoři. jako některé charakteristic. případy uvádím:
a./ Dne 2. XI, 1944 zavolal si sov. velitel města Hust čsl. pplk. P.366 a položil mu
tuto otázku: „Co je to dnes u ministra Němce za shromáždění. Tam byli lidé kompromitovaní, s kterými řádný Čechoslovák nemluví, ale je ignoruje. Já jsem zde velitel města a musím o takových věcech vědět. Zítra učiním opatření.“ To řekl před
předsedou místního NV p. Sýkorou, který mu pravděpodobně přišel hlásit nějaké ztížnosti, asi osobní, nebo stranické.
b./ Dne 4. XI. 1944 nechal si zavolati vedoucího zdejšího tiskárny, která pracuje pro
vládní delegaci /týž velitel města H./ a nařídil mu, že žádná vyhláška i od vládního
delegáta bez jeho korekce nesmí býti tisknuta. Prováděl tedy předběžnou censuru
a tyto dny nařídil tiskárnu zavřít.
c./ V tiskárně byly tisknuty také legitimace pro čsl. finanční stráž, která měla býti
odeslána na čsl.-rumuns. hranice. Při censuře tohoto tisku řekl týž velitel města před
svědky: „Kdo tuto legitimaci podpíše, toho zavřu.“
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V dané archivní jednotce označena perem jako příloha k č. j. 2006/zprav. 44.
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d./ Jistý občan ze Sevljuše byl ONV Sevljuš pověřen vésti kontrolu majetku maďars. statkáře, který uprchl. Byl tam už sov. důstoj., který ho přivítal slovy: „Vás posílá
ta scvoloď“ /myslel tím úřad vlád. delegáta a oba rozmlouvající si velmi dobře rozuměli o koho jde. Občan odpovídá: „Né ta, ale ONV v Sevluši“. Na to bylo řečeno: „To
je také svoloď.“
Místní národní výbory a ONV mají všude zdrcující většinu komunistickou i když
to v převážné většině nijak neodpovídá politic. přesvědčení obyvatelstva. Tyto NV ve
většině případů jsou nakomandováni, jsou tam lidé určení a hlavně partajní. Na jejich vytvoření měli rozhodující vliv, pokud jde o osoby tam zvolené, sov. důst. a poddůst. působící jako velitelé města a osad a někde i skupina npor. REICINA vyslaná
1. čs. sborem na osvobozené území a pracující ve stejném duchu. Do těchto národ.
výborů bylo přijato mnoho osob, které se v posledním okamžiku postavily za koministic. a agitační program a které do té doby byly známy jako Ukrajinští fašisté a někde
dokonce maďarští kolaboranti. A naopak osoby, které za těžkých podmínek pod maďarskou nadvládou tajně pracovaly pro SSSR a ČSR, proto hlavně, že jsou českosloven.
linie zařazeny nebyly. Dokonce bývají také ně kde i teď pronásledováni ze strany místní
milice /zatýkání/, která je cele ve službě NV. Jsou naprosto rozladěni a zoufalí z výboje
situace.
Jako příklad zásahu sov. voj. orgánů do těchto vnitřních záležitostí uvádím:
a./ V HUSTU a stejně v jiných místech si nechal velitel města předložiti seznam
členů navržených osob, nebo zvolených do místního NV. Jestliže tam nebylo dostatek „vhodných“ osob, prohlásil tento NV za samozvance a prostě byl prohlášen jiný
NV s odpovídajícími osobami.
b./ V Jasině a Rachovo přišli po příchodu RA k veliteli města /sov. důst./ obyvatelé a ptali se co mají dělat. Bylo jim řečeno: „Organisujte ihned komunistickou stranu
a z té strany organisujte „vlast““.
Činnost NV se nyní koncentruje hlavně na podporu akce vstupu dobrovolníků
do RA a agitaci pro připojení k SSSR. Místní i okresní NV pracují v tomto směru
podle instrukcí shora. Agitace v obou těchto směrech se súčastňují velmi aktivně pravoslavní duchovní a sov. důstojníci a poddůstojníci, provádějící to zřejmě s vědomím,
nebo i s instrukcemi velitelství 4. UF. Veškerou podporu dávají také agitaci mimo NV
a milice, také všechny ostatní prvky komunistic. strany, s níž, nebo přímo v ní pracují
také Síčovci a Fencikovci, kteří se pod tímto pláštěm snaží získati pro sebe posice. Agitace je vedena takovým způsobem, že přímo terorisuje obyvatelstvo, a vyvrcholuje
někdy až agitací proti československou. Tak kupř. dne 7. XI. 1944 v RACHOVO bylo
nařízeno ze sov. strany sejmuti všechny čsl. prapory a ponechati pouze sovětské. Někteří určení lidé dokonce chodili po domech a čsl. prapory odebírali. Toto nařízení měl
vydati vel. města sov. major.
Tato nejasná a z naší strany neusměrňovaná politická situace /není rozhlas, ani
tisk a naopak Turjanica367 šíří svůj nový časopis ve všech okresech/ má svůj velký vliv
také na všechnu organisační činnost nové výstavby čsl. armády. velitel IV. UF povoluje
nyní jen nábor voj. osob pro doplnění čsl. sboru. O nových jednotkách, které se podle
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čsl. programu zde mají stavět a pro něž by zde lidi byli – prý nic neví a nechce v tomto
smyslu vyjíti vstříc. Také chování a vztah sov. důst. k našim voj. orgánům je nepochopitelně netaktní. Tak ku př.:
a./ U našeho okres. voj. velitele v Sevluši vykonává v jeho kanceláři /vyháže ze
stolu všechny papíry a prohlíží je/ velmi často prohlídky místní sov. voj. velitel /major/.
Volá ho až dvacetkráte denně do své kanceláře, ač nemá nic vážného k projednání.
b./ V témže městě jsou často vykonávány prohlídky soukromých bytů našich důstoj. a to z rozkazu vel. města.
c./ Rovněž v Sevluši bylo zadrženo sov. vel. města několik našich důstoj. v uniformě. Byl také zde zadržen odvezen celý náš již fungující civil. soud /13 osob/, jehož
všichni členové byli Ukrajinci. Tato zatčení našich důstoj., poddůstoj. i vojínů jsou
hlášeny i z jiných měst území daného do naší správy. Zadržení jsou sice za nějakou
dobu propuštěni, ale dělána u nich osobní prohlídka.
d./ Přístup a průjezd t.zv. operačním pásmem je pro naše vojáky zakázán a musí
býti specielní povolení. Bylo zde několik osob zadrženo a to takových, které jely s řádnými průkazy i sov. jako ku př. velitelé transportů s narukovanými pro 1. sbor a pod.
Při zadržování v takových případech je pozorovati u sov. vojáků zvláštní potěšení
z toho, že čsl. mohou zadržet.
Při jednáních a různých otázkách s velitelstvím 4. UF se jako velký nedostatek pociťuje to, že tu není organisována předvídaná čs. vojenská misse u vel. fronty. Je třeba
tam určiti staršího zkušeného důstojníka jako šéfa a několik pomocníků pro různé
otázky.
V t. zv. operačním pásmu pracuje agitačně a propagačně skupina asi 10 čsl. komunistů vedených p. WEISEM, který přijel z Moskvy. Tato skupiny, Turjanica a skupina npor. Reicina pracují ve vzájemné dohodě a mívají porady v Užhorodě, nebo
v Mukačevě. je velmi pravděpodobné, že tyto skupiny jsou také v úzkém styku a spolupráci s politickou skupinou /voj. sovět. – gen. plk. MECHLIS/ 4. UF.368
Obyvatelstvo v tomto agitačním chaosu je naprosto bezradné. Jsouc stále ovlivňováno velmi ostrou a až teroristickou agitací a nemajíc skoro žádnou, ani morální podporu
od čsl. vládní delegace, která skoro všemi NV je téměř ignorována – zaujímá nyní
vyčkávací postavení a určitý počet lidí se agitací nechává strhnout, protože v tom vidí
osobní prospěch. Velká většina však je proti připojení k SSSR. Pro vstup do čsl. armády
a proti připojení k SSSR zde zdá se pracují také karpatští vojáci, jsoucí od sboru a od
náhr. pluku zde jako ranění na dovolené. Bylo také hlášeno několik zatčení těchto lidí
od sov. voj. měst proto, že prý působí propagačně proti vstupu do RA. Z kruhu Ukrajinců je často slyšet hlasy, že v případě připojení k SSSR se vystěhují do Čech a na Moravu.
Chování se sov. voj. velitelů měst a způsob a formy agitace všech prvků pracujících
pro vstup do RA a připojení k SSSR však u široké vrstvy obyvatelstva působí opačně.
Je obava, že zde naopak bude silná nálada protisovětská, jakmile zavládnou klidné poměry a svoboda vyjadřování svého mínění. Methody agitace dnes jsou takové, že dokonce lidé se bojí dotknouti se, nebo vyjádřiti se pročeskoslovensky, aby neměli
nepříjemnosti.
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Čs. vládní delegace však z různých důvodů /nejsou vozidla k návštěvě obcí a měst,
není spojení vnitřní, ani do Moskvy a Londýna, nelze vydávati tisk a pod. /nemá možnosti zakročení a zaujetí stanoviska, které by většina obyvatelstva podepřela.
V posledních dnech, pravděpodobně na sov. příkaz přesunuje se rumunská pohraniční stráž z jižních hranic osvobozeného území ZU více na jih a to na čáru asi 1 –
2 okresy hlouběji od našich stát. hranic.
II.
Dobrovolný vstup do Rudé armády.
Podle vyjádření velitele 4. UF má tento právo podle zákonů války na nábor vojáků
v obsazeném území. Jednání vlád. delegáta a velitele osvobozeného území v této věci
s vel. 4. UF nevedlo k výsledkům a vládní delegát učinil v této věci vel. fronty písemné
podání. Bylo v něm poukazováno na to, že podle našich zákonů je vstup čsl. občanů
do cizí armády podmíněn svolením presidenta Republiky a že tedy má býti předmětem jednání. Vel. fronty a člen voj. sovětu tu namítali, že nebyl námi vysloven přímo
protest, že o náboru do RA hlásili do Moskvy, odkud není odpověď a proto, že vše pokládají za vyřízenou.
Asi kolem 14. XI. 44 dosáhl nábor do RA – podle prohlášení sov. města HUST –
z území ve správě vlád. delegáta asi počtu 3.000 osob. Od této doby se stále provádí dále.
Do všech měst a vesnic OÚ ve správě vlád. delegáta se rozjeli sov. agitátoři /důst.
a poddůst. RA/, kteří provádějí nábor.
Jako agitačních hesel se používá:
„Vás osvobodila Rudá armáda a né československá. Proto je Vaší povinností vstupovat do R. A.“
„V naší armádě se budete míti dobře a v československé špatně.“
„Každý dobrovolec dostane mouku, chleba a jeho rodina bude zabezpečena na
zimu. Mimo to dostane rodina 300,– R měsíčně a v českoslov. armádě jen 25,– Kč.“
„Ten kdo vstoupí so československé armády, nedostane žádné produkty.“
Nábor se ve velmi mnoha případech stává „nedobrovolným“ a naopak násilným.
Je-li málo dobrovolníků, nechávají se prostě zhotoviti seznamy osob od 18 do 40 let,
a lidé podle seznamů se musí přihlásit s produkty na 3-5 dní u voj. sov. velitele a jsou
ihned odesíláni. Někde také bylo použito seznamů připravených pro čsl. mobilisaci.
Byly násilně odvedeny i osoby, které byly u čsl. odvodu nebo presentace a tato již
byla provedena.
Často v místě, kde se provádí mobilisace do čs. armády se v témže domě a na téže
chodbě umístí sov. pres. komise, která si béře řadu lidé pro sebe. Při této příležitosti
vyskytlo se také několik případů zlehčování čsl. armády ze strany sov. vojáků.
V důsledku toho „boje o brance“ je jistý počet lidí povinných voj. službou schován
po lesích a chodících domů jen jíst. Vyčkávají vyjasnění situace.
Také se vyskytují stále jednotlivé a hromadné útěky osob odvedených do RA nedobrovolně a chtějících sloužit v naší armádě.
Byly případy, že skupiny, které z vesnic jely k naší present. komisi byly sov. vojáky,
nebo důst. zastaveny a násilím přinuceny vstoupiti do RA.
Sov. důst. a poddůst. vynucují si vstup do našich kasáren /i zbraní/, kde agitují
a odebírají lidi pro RA u nás již odvedené a čekající v kasárnách na uniformy. Naši
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velitelé jsou proti tomu bezmocní, protože tito sov. agitátoři pracují jak prohlašují
z rozkazů svých velitelů.
Že tato akce je jednotně řízena od štábu fronty je vidno také z jednotnosti používaných hesel z různých i od sebe vzdálených okresů.
Několik konkrétních případů:
a./ V ŤAČEVĚ řekl sov. kapitán ke shromáždění na němž agitoval pro vstup do
RA:
„Právě přišel telegram z Moskvy, že Karp. Ukrajina se připojuje k SSSR. Nechoďte
do žádné čsl. armády. U nás dostanete 300,– R a 4 q pšenice.“
„My Vás osvobodili my Vás živíme.“
b./ V obci Ganič a Dubové místní NV a milice odmítla vydati ženám těch. kteří nastoupili do čsl. armády dávku chleba a dřeva, aby prý si šly k Čechům, kteří jim muže
vzali.
c./ V Rachově agitoval dne 19. XI. sov. poddůst., který na shromáždění řekl: „Zakarp. Ukrajina se už připojila k SSSR. U nás dostanete chleba, dobrý oděv a bude postaráno o Vaše rodiny. V čsl. armádě nedostanete žádnou podporu.“ Podařilo se mu
převésti 9 lidí.
d./ Dne 21. XI. 44 v obci KRÁSNÉ prohlásil na schůzi občanů sov. star. lieut., že
jestli se nepřihlásí do RA všichni občané do 18 do 45 let, pak přijdou ruští vojáci
a všechno obyvatelstvo postřílí z kulometů a ruč. granátů. V noci se v okruhu vesnice
střílelo a házely ruč. granáty.
e./ V ŤAČEVO vynutil si jeden voják sov. arm. automatem vstup do našich kasáren, kde byli shromážděni odvedení a tam agitoval svým vyhrožujícím způsobem.
večer pak většina branců odešla k RA.
f./ Do VOLOVÉ přijela 2 sov. auta s pšenicí /v těchto okresech je bída/, která byla
sov. vojáky rozdělena jen těm rodinám, jejichž mužové se přihlásili do RA.
III.
Propagace připojení Zakarp. Ukrajiny k SSSR.
Celou akci vede TURJANICA podporován skupinou npor. WEISE, npor. REICINA369 a téměř všemi předsedy Nár. výborů. Tito se ani netají ve schůzích, že se to
udělat musí, protože je to rozkaz. Turjanica se od příjezdu do HUSTU u vládní delegace vůbec neukázal a usadil se se svými spolupracovníky v Užhorodě a Mukačevě
t. v. v operačním pásmu, kde vydává také svůj časopis „ZAKARPATSKÁ UKRAJINA“,
kde se na viditelných místech uveřejňuje odesílané telegramy o připojení k SSSR a ni
slovo o přítomnosti čsl. vládní delegace.
Nejprve byly sbírány petice o připojení od jednotlivých obcí a pak to bylo rozšířeno na celé okresy a ONV bylo nařízeno podati podobné petice za celý okres. Stává
se, že se o věci ani na schůzi nemluví, nýbrž se prostě napíše nařízená forma a jsou
určeni předsednictvem lidé, kteří ji musí podepsat.
Jako příklad charakterisující poměry uvádím:

Jeden člen místního NV obce BEDEVLE byl současně členem okres. NV ŤAČEVO
a při podepisování petice o připojení k SSSR se vyslovil proti a prohlásil, že nepodepíše, že tato věc jako velice vážná se musí projednat na schůzi plena. Později mu bylo
ještě týž den naznačeno důvěryhodnou osobou, aby si dal pozor, že bude zatčen. Když
se vrátil domu do vesnice, sdělila mu služka, že ho tam hledal sov. poručík, aby ho
zatkl. Vzal tedy ženu a uprchl k čs. pres. komisi, kde se nechal odvésti i se ženou do
čsl. armády a byl odeslán ke sboru.
Agitace se súčastňují i sov. administrat. voj. činitelé a důst. a poddůst. RA provádějí nábor do RA. Všichni v uniformách.
Příklady:
a./ V kanceláři sov. vel. města na stole byl viděn text petice o připojení Sevljuš.
okresu již asi se 40 podpisy. Z téhož města přichází nepotvrzená zpráva /domněnka/,
že zadržení členové ONV před podepsáním petice, byli vel. města zadrženi proto, aby
nepůsobili propagačně proti a pročeskoslovensky.
b./ Dne 18. XI. byly v Rachově vylepeny vyhlášky že bude velký koncert. Z města
a okolí se v stanovenou dobu sešlo asi 600 lidí. ve skutečnosti však z toho byla udělána
schůze na které se agitovalo pro připojení s SSSR. Vystupovali také sov. důst. a 2 pravoslavní faráři.
c/ Ve VOLOVÉ prohlásil na schůzi sov. poručík, který mluvil pro připojení k SSSR:
„Sov. vláda se bude o Vás starat, bude sem dopravovat mouku, šaty, obuv a budete mít
práci.“
d./ Na schůzi učitelů v HUSTU byl navržen předsedou telegram pozdravný k odeslání STALINOVI. Na shromáždění vyšel návrh, aby byl poslán také pozdrav. telegram pres. Benešovi. Na odpověď předsedy, že se to z technic. důvodů nejde u toho
sešlo. Na druhý den se ukázalo, že místo pozdravného telegramu Stalinovi byla poslána žádost o připojení k SSSR.
Z kruhů několika učitelů a prof. v HUSTRU /užší předsednictvo zmíněné schůze/
bylo řečeno že: Nyní je to podle smlouvy Československo. Že však jsou direktivy od
Rusů posílat telegramy o připojení k SSSR, které budou pak předloženy na mírové
konferenci a tato otázka bude tam znovu předložena k řešení.
e/ V Iršavě 18. XI. na organisované schůzi a demonstraci o připojení k SSSR pracovala také sov. voj. filmová skupina.
IV.370
Materielní situace.
a./ Viz přiloženou zvláštní přílohu.371
b./ Komunikace v celém území utrpěly váleč. operacemi. Železnič. a silniční mosty
jsou skoro všechny zničeny. Železnič. tratě vedoucí ze severu na jih jsou v některých
úsecích rovněž zcela zničeny a jejich oprava a uvedení v chod vyžádá si pravděpodobně několikaleté práce. Ničení je v takových úsecích tak důkladně a soustavně provedeno, že nebude lze ani jednotlivé úseky dávati do provozu, pokud nebude
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Po 2. světové válce B. Reicin – dle rukopisu – k danému výčtu poznamenal: „Od odchodu T[urjanici] od
vl. delegáta jsem tohoto ani neviděl. R[eicin].“
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Právě tato část v citované archivní jednotce není, a proto byla doplněna z archivní jednotky VÚA–VHA,
sb. „22“ sign. 22-12-15.
Viz níže jako další nečíslovaná příloha o materiální situaci na osvobozeném území.

[203]

v pořádku celá trať. Také silnice v určitých vybraných místech v horských úsecích
velmi důkladně poškozeny explosí velikých náloží. V severních horských okresech
jsou také do značné míry silně poškozena města v některých osadách zničeny, resp.
spáleny obytné doby – vše asi v důsledku ústupových bojů, které se zde vedly.
Železnič. strojový a vozový park byl Maďary úplně odvezen.
RA již zahájila opravu tratě STRYJ-MUKAČEVO, která bude do stanice VOLOVÉ
širokokolejná, dále pak našeho normálního rozchodu.
Úzkokolejné železnice jsou postupně dávány do provozu a již fungují tratě: TEREŠVA-NEREŠNICE a SEVLJUŠ-BEREHOVO.
pro řízení všech opravných prací bude třeba povolati příslušné odborníky.
c./ Všechny sklady jsou pod dozorem RA a nám není dovoleno nic z nich odebírat i když bychom měli povolení NV. Také právo rekvisice zůstává pouze sov. orgánům, my ji provádět nesmíme a to ani pro živení narukovaných osob.
d./ Zjišťují se stále nová minová pole, zřízená Maďary. Postupně se odstraňují skupinkou ženistů, které dodal sbor a zál. pluk.
e./ Exploitace místních zdrojů podle příkazů sov. představitelů je úplná. Bylo zde
za našeho příchodu ještě mnoho zásob a celý kraj pro zásobování civil. obyvatelstva
i vojska by byl soběstačný. Nyní je mnoho už vyčerpáno. Zejména v severních okresech je nedostatek potravin, hlavně mouky a již nyní se projevuje bída. Nedostává se
dále zvláště obuv a šatstvo.
Ještě dnes pokračuje rabování opuštěných domů /uprchlých Maďarů/ a to jak příslušníky RA, tak i civil. obyvatelstvem. Milice není dosti silná tomu zabrániti a NV nevěnují zajištění takové majetku skoro žádnou péči. Zcela nové domy a vily jsou uvnitř
zpustošené, vybrakované a postupně se odváží i nábytek.
Jsou stále hlášeny případy odebírání věcí v domech a domácnostech místních lidí
a to příslušníky RA pod hrozbou automatem. Lidé pak musí dát co se na nich chce.
Naše bezpečnostní služba a naše pravomoc zde není ještě tak velká, aby tomuto násilnému olupování civil. obyvatelstva byla učiněna přítrž.
V.
Bezpečnostní služba.
Bezpečnost civil. obyvatelstva na osvobozeném území zajištěna není. Po lesích ve
střední a sever. části území jsou tlupy maďarských a německých vojáků a vesnice jsou
přepadávány také tlupami Banderovců, kteří svojí činnost rozšířili i na toto území.
Přicházejí z osad žádosti o pomoc.
K zajištění bezpečnosti jsou zřizovány voj. a četn. strážní oddíly, jednal z nově nastoupivších vojáků, jednal z bývalých příslušníků čs. stát. bezpečnostního sboru. Tyto
strážní oddíly budou vystrojeny a vyzbrojeny trofejními zbraněmi, které dalo k disposici vel. IV. UF. Umístěny budou v okresních městech v pásmu pod čs. správou.
Také jednotky čsl. finanční stráže jsou už připraveny v pohraničních místech na
hranici rumuns.-čs. k zahájení činnosti.
Závěr
Mezi SSSR a ČSR existuje Smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci podepsaná
dne 12. prosince 1943 v níž je respektována plná naše suverenita a vzájemné nevměšování se do vnitřních věcí /z řeči pres. Beneše v moskevs. rozhlase ze dne 21. XII. 1943/.
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Dále existuje Úmluva o vztazích mezi sov. vrch. vel. a čs. správou po vstupu sov.
vojsk na území ČSR, ze dne 8. května 1944.
Za vměšování se do našich vnitřních záležitostí, resp. za nedodržování určitých čl.
úmluvy a smlouvy lze považovati tato fakta:
a. / Nábor dobrovolníků do RA a v celé řadě případů prokázané násilné odvádění
„nedobrovolné“ branců do RA, bez předchozího jednání, nebo souhlasu čs. vlády. To
odporuje čsl. zákonům.
b./ Agitaci pro připojení k SSSR Karpatské Ukrajiny a stejně tak agitaci pro vstup
do RA, v obou případech použitím určitého tlaku a někde i protičeskoslovenských
hesel vedou také uniformovaní příslušníci RA a to systematicky po celém osvobozeném území.
c./ Sov. důst. velitelé měst rozpouštěli zvolené NV v některých místech a uplatňovali svůj rozhodující vliv na to, které osoby mohou býti v NV, při čemž dávali výhradně
na tato místa příslušníky jedné politické strany.
d./ Byli zatýkáni a drženi ve vazbě příslušníci čs. armády v uniformě, aniž by bylo
dovoleno předati je dále čsl. jurisdikci, jak o tom mluví čl. 7 Úmluvy.
e./ byla nařízena censura vyhlášek vydávaných úřadem vlád. delegáta a jeho nařízení správního charakteru nebyla respektována.
f./ Čl. 5 Úmluvy nebyl vůbec respektován. Bylo zakázáno členům vládní delegace
a správním úředníkům vstup do zony t. zv. operační a bylo zakázáno tam zřizovati jakékoliv orgány čsl. státní správy.
Sov. vrch. vel. naopak jednalo proti znění tohoto článku přímo s místními a okres.
NV v t.zv. operačním pásmu a dovolovalo a podporovalo technicky různé sjezdy NV
s programem protičeskoslovenským, aniž by o tom byl čs. vládní delegát uvědoměn.
g./ Až do dnešního dne nebylo dovoleno čs. vládnímu delegátu udržovati vlastní
radiospojení s čsl. vládou v Londýně z našeho vlastního území. Tím mu byla vzata
možnost informovati čs. vládu, přijímati instrukce a brzděna tak celá rekonstrukční
činnost na osvobozeném území.

Příloha nečíslovaná
Zpráva
o materielní situaci na osvobozeném území.372
Po našem příchodu na osvobozené území nacházelo se zde ještě dostatečné
množství různého druhu chlebovin, dobytka a jiného materiálu. Obilní sklady Futura,
Honbar a družstva Hangya měly poměrně velké zásoby, jež by stačily zásobovat t. č. osvobozené území na poměrně dlouhou dobu. Výkup jakéhokoli materiálů na rekvisiční
stvrzenky nenarážel na žádné potíže. Zásob by bylo ještě více, kdyby místní národní
výbory k okamžitému rigorosními soupisu všech zásob ihned po osvobození a to jak
u samozásobitelů tak u soukromníků.
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Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/4.
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S postupem času veškeré zásoby, jež se nacházely v shora uvedených skladech
a mlýnech byly zabaveny a odvezeny Rudou armádou a naši intervenci u vel. 4. UF
v této věci bylos děleno, že pro zásobování obyvatelstva bude postupně uvolněno
4000 t chlebovin, čs. vojáci, že budou zásobováni naturelně ze skladu R.A. Naturální
zásobování však doposud realisováno nebylo a tato otázka nevybočila a rámce vzájemných rozhovorů bez positivního výsledku. O zásobování obyvatelstva nebylo se
ještě nic oficielně sděleno. Pokud se zásobování armády týče nutno podotknout, že velitelé měst R. A. dostali prý instrukce v tom smyslu, že bez jich souhlasu není nám dovoleno požadovat podle zák. č. 131/36 ani rekvirovat a podobně.
Dokonce se stalo, že městští velitelé obci Sevljuš a Rokosov vyhrožovali našim důstojníkům arestováním budou-li provádět rekvisice bez jejich svolení. Vzhledem
k tomu, že jsme od R. A. doposud ničeho neobdrželi a obtížím spojeným s rekvisicí
ev. požadováním stává se zásobovací situace armády kritickou. Z uvedených důvodů
musí býti tato otázka v nejkratší době vyřešena.
Pokud se týče zásobování benzinem je situace obdobna situaci s proviantem. Veškerý benzin, který v kraji byl zabrán R.A. a pro potřeby nezůstalo ničeho. Jediný benzin, který občas dostáváme je od I. čs. sboru. Kraj je explotován tak jako země
nepřátelská, takže zde v brzku nebude ničeho.
Pokud se zbraní týče obdrželi jsme od R. A. 165 pušek, 17 lehkých kulometů a 30
automatů s příslušným střelivem. To stačí na velmi omezené vyzbrojení četníků a fin.
stráže, pro armádu nezbývá ničeho.
Výstroj nebyla nám ještě z Moskvy dodána, ač nám bylo v Moskvě slíbeno, že dokonce října bude hotovo a nám dodáno 50000 souprav. Doposud jsme obdrželi ze
zásob I. čs. sboru 1500 souprav. Vzhledem k stávajícím transportním potížím předpokládám, že i tento zdroj ustane.
Vzhledem k shora uvedenému je konstituování čs. voj. jednotek nemyslitelné.
[…]373
ABS, sb. „302“, sign. 302-177-2, VOÚ č. j. 33/taj. 1944. Originál. Dále VÚA–VHA,
sb. „37“, sign. 37-360/4.

DOKUMENT 166

1944, 29. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s vyžádanou zprávou o situaci na osvobozeném území.

Na Váš telegram z 25. listopadu sděluji:
1./ Počet povolaných k činné službě do 27. listopadu 4.200 osob. Povolávání osob pokračuje v okresu Volové, v ostatních okresech provádí se presentace dodatečně se hlásících. Povolávání osob k činné službě je velmi zdržováno podle přechozích příčin /:nábor
dobrovolníků do RA:/, vnitřními politickými poměry, agitací pro připojení K. U. k SSSR,
resolucí mukačevského sjezdu z 26. listopadu t. r., která žádá připojení k SSSR a zpomaleno tím, že mnoho osob je povoláno na práce nebo se teprve vrací domů.
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Nečitelný podpis.
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2./ Z povolaných osob bylo postaveno:
Štábní a trans. rota VOÚ v počtu 220 osob v Chustu, ženijní rota, která je předurčena pro opravu zničených mostů na komunikacích vpočtu 80 osob, telegrafní rota /:140
osob:/ pro potřeby VOÚ, obě v Krivé, kde se také organisuje a cvičí jedna rota pro minování a odstraňování min pro 1. čs. sbor /100 osob/, výcvikové středisko v Sevljuši
pro pěchotu a dělostřelectvo /:zde jsou soustřeďováni nováčkové v počtu 600 osob:/.
Dále strážní oddíl Rachovo, Ťačevo a Volové v celkovém počtu 120 osob. Kromě toho
bylo přiděleno pro doplnění oddílů finanční pohraniční stráže 100 osob a oddíl§
sboru stát. bezpečnosti 150 osob, které byly vystrojeny námi a vyzbrojeny zbraněmi
vyžádanými od velitelství fronty.
Výcviková střediska v Sevljuši a Krivé jsou podřízena pplk. Střelkovi, který na rozkaz velitele 1. čs. sboru s nejnutnějším personálem /:asi 40 osob:/přijel do Chustu. Je
nezbytné projednati urychlení přesunu náhr. pluku k nám.
3./ Potřebuji vyžádati:
a./ Materiál pro štábní rtu v rozsahu „štatu“ armádní štábní roty nebo podle
organisační tabulky zaslané V8m pod čj. 4 ze dne 1. září 1944, hlavně pokud jde o dopravní prostředky /: 11 motocyklů s přívěsem, 8 motocyklů solo, 1 osobní vůz velitele,
2 osobní vozy Dodge, 2 auta Willys s uzavřenou karoserií, 5 Willys, 5 nákladních aut
¾ tuny, 5 nákladních aut Chevrolet 1 ½ tuny, 5 nákladních aut Studebacker 3 tuny,
jeden sanitní vůz, jedno dílenské auto /:letučka:/, 2 autokuchyně pro VOÚ.
b./ Dvě dopravní autokolony po 20 nákl. autech /:Studebacker:/, jelikož je
naprostý nedostatek dopravních prostředků a je třeba vypomáhati i pro zásobování
obyvatelstva.
c./ Výstroj a výzbroj pro jeden ženijní prapor VOÚ /:armádní:/
d./ Výstroj a výzbroj pro jeden spojovací prapor VOÚ /:armádní:/
e./ Výstroj a výzbroj pro jeden až dva prapory pěchoty, jeden lehký dělostřelecký oddíl.
4./ Prozatímní styk navázán osobně, štáb fronty přidělil dva sovětské důstojníky
k vládní delegaci pro styk. Navrhuji štábu fronty prozatímní přidělení našeho styčného důstojníka /:pplk. Kokrda:/ než věc bude definitivně vyřešena. Je třeba co nejdříve vyřešiti otázku mise podle úmluvy.
5./ Pro nedostatek dopravních prostředků byla sjednána s vel. IV. UF výpomoc
prázdnými zásobovacími kolonami z Mukačeva do Samboru, dva takto odeslané transporty /:celkem 561 osob:/ však byly zadrženy a vráceny do Chustu. Většina se rozběhla.
6./ Všechny povolané osoby kromě těch, které jsou zařaděny jak uvedeno ad 2.,
jsou odesílány k 1. čs. sboru. zatím bylo odesláno auty 755 osob. Pěším pochodem na
železniční stanci Lavočná bylo odesláno 427 lidí, ostatní mají býti odesíláni touže cestou. Celkem připraveno k odeslání ke sboru ještě 1300 osob i další osoby, pokud dodatečně nastoupí. Direktivy ohledně tvoření jednotek jsem vzal na vědomí, a podle
nich zařídím potřebné.
7./ Velitel sboru zaslal 1.500 kompletů stejnokrojů a 4 polní kuchyně. Gen. Svoboda
vypomáhá dopravními prostředky a pohonnými hmotami, pokud mu to situace dovolí.
Jest stále nedostatek APH, projednejte jich příděl v Moskvě. Informujte MNO a HV.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 58.
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DOKUMENT 167

1944, 29. listopadu, Sevljuš – Hlášení nadporučíka B. Reicina velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o zběhnutí podporučíka Petra Popoviče z jeho
skupiny na Podkarpatské Rusi.

Dne 28. listopadu 1944 odpoledne, asi ve 14.00 hodin, odešel bez mého povolení
příslušník mé skupiny, ppor. Popovič Petr a do 14.00 hod. 29. listopadu se nevrátil.
Vzhledem k předešlému případu, který jsem hlásil včera o rtm. [Ivanu] Vašovi, rtm.
Lednejovi a čet. Mackaňukovi, mám za to, že i v jeho případě jde o zběhnutí.
Včera, 28. listopadu dopoledne odjel jsem do Chustu, na velitelství VOU, abych
projednal odeslání zbývajících příslušníků své skupiny ke sboru. Vrátil jsem se asi
v 15.00 hodin. Přesto, že jsem nařídil, aby do mého návratu ani na okamžik neopustil ubikaci, ppor. Popovič, pod záminkou, že jde obědvat do jídelny ve vedlejším domě,
odešel a více se nevrátil. Ppor. Štětka,374 který mne v mé přítomnosti zastupoval, mu
odchod nedovolil.
Ježto se ppor. Popovič Petr nevrátil ani do této chvíle, je třeba ho považovat za
zběha.
Opis tohoto hlášení předávám VOU.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/6; opis.

DOKUMENT 168

1944, 29. listopadu, Rachovo – Situační hlášení velitele vojenského okresu Rachovo
podplukovníka Čeňka Slezáka pro Velitelství osvobozeného území.

I. Morálka a nálada obyvatelstva i spolupráce s RA se poslední dobou částečně
zlepšila oproti tomu, jak bylo hlášeno již dříve.
Agitace se strany RA poněkud ustává, zvlášť od doby co velení převzal ruský pplk.
Jedině co zneklidňuje obyvatelstvo jest Milice a též činnost NV, které svými snahami
o připojení k SSSR vznáší neklid a nejistotu.
Dne 18. t.m. odešli do Mukačeva a dosud se nevrátili 4 delegáti ONV na karpatský ukrajinský sjezd, kde prý se rozhodne kam země připadne.
II. Seznamy podle vyhlášky vlád. delegáta s 30. X. t. r. nebyly NV ve smyslu této
vyhlášky provedené a present. komisi nedodané, takže tyto odváděly, kdo se dobrovolně dostavil.
Počet odvedených do RA nebyl přesně zjištěn, odhaduje se na 10%.
V opatřeních k zajištění mob. nenastaly žádné změny. Present. komise dále odvádí. Od 25.-28. t. m. dostavilo se k presentaci 361 osob, s toho 297 nováčků a 64
zálož.; odvedeno 205 nov. 38 zál. – celkem 224 osob.
Z rumunských obcí Bílá Cirkev, Střed. Apša, Selo Slatina a Slatické doly dostavilo
se k odvodu jen několik málo jednotlivců; ostatní neuposlechli NV ani neresp. mob.
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Na 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území si k jeho osobě poznamenali: „Ppor. Štětka a rtm.
Lednej, oba ve Volové prý prohlašovali, že jsou z vládní delegace.“ VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/6.
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vyhlášek. Jmenované obce jsou známí svým záporným chováním vůči všem úředním
nařízením i z doby býv. ČSR.
III. 1 – Počet obyvatel bylo asi 73.000, s toho bylo odvezeno:
židů….8.000, Maďarů a Němců….500, k čs. vojsku odešlo celkem asi 1.100, evakuováno před RA…. asi 200, z maď. armády a z prac. táborů…. nevrátilo se …. se asi
1.000; nynější počet v okresu je asi 62.000 osob.
2 – Podle dosavadního zjištění nebyla v okrese zanechána žádná výstroj, toliko
v prostoru Jasiny nachází se prý menší sklad děl. a min. střeliva.
V okrese je 1 osob. auto, t. ř. zabrané RA, pak 1 auto nákl. 2 tuny, t. č. nepojízdné.
3 – vyživovací situace obyvatel je až na 3 obce velmi povážlivá. Jeví se naprostý nedostatek mouky všeho druhu, též kukuřice a kapusty, které jsou nejdůležitější součástí
výživy, není vůbec; brambor je velmi málo.
Opětovně hlásím, že zdejší obyvatelstvo jezdí nakupovat potraviny za své poslední
peníze /obilí, kukuř., kapustu, brambory/, při čemž platí 3–500 pengö za metrák pšenice, kukuřici je dráže. Protože zde není žádného výdělku /práce v lesích není v chodu,
plavení vorů nemožné pro zatarasení řeky pobořenými mosty/ obyvatelstvo bude za
této situace velmi brzy vyčerpáno ze svých skrovných finanč. prostředků a bude
v krátké době hladověti.
Asi před dny obdržel okres od IV. ukraj. frontu 12.000 kg mouky, která byla rozdělena NV mezi chudinu při čemž členové rodin RA měli přednost.
Sklady nebo zásoby potravin zde není.
Místní čs. jednotky jsou zásobovány z místních zdrojů a to dobrol. příspěvky obcí,
které dodávají živý dobytek, méně již fasol a brambor. Jeví se naléhavá potřeba mouky,
černé na chléb, bílé na zápražku, dále tuk, cukr, koření, zelenina, káva a čaj. V případě,
že zde budou umístěny jiné jednotky, nelze dále spoléhati na místní zdroje.
4 – Jak bylo již dříve hlášeno, jediná stát. silnice je ve stavu schopném provozu, ačkoliv je na několika místech porušena.
Železniční doprava je na velmi dlouhou dobu nemožná. Telegr. a telef. vedení není
zcvela obnoveno, poštovní služba nefunguje.
5 – Ubytování obyvatel až na Jasinu, která byla maďar. voj. vypálena, je téměř jak
před válkou.
Voj. ubikace – v Rachově: zděné a dřevěné baráky, v Bohdanu: dřevěné baráky pro
rotu, ve Slatinských dolech: kasárna a letiště. Všechny tyto objekty jsou z větší části nezpůsobilé k obávání, neboť okna a dveře jsou většinou rozbité. Na Dumeni je děl. střelnice.
6 – Bezpečnost a pořádek zajišťuje Milice, na př. v Rachově 30–60, v ostatních obcích 10–20 mužů. Mimo NV disponuje Milicí RA, která ji používá k rekvisicím, k střežení, hlídkování a pod.
Výkon bezpečnostní služby není na žádoucí výši, neboť Milice není školena a nemá
odborného vedení. Není řídké, že se dopouští ve službě krádeží a násilí.
V místě se tvoří čs. četnický oddíl, který t. č. má 20 mužů vystrojených a vyzbrojených /2 automaty, 1 LK, 16 pušek – vše ruské/ zbytek 30 mužů je jen v civil. oděvu.
Tento nedostatek byl hlášen 28. t.m. Podle obdržených pokynů je 20 osob cvičeno pro
službu velitelů čet. stanic, ostatních 30 jako čet. posila.
Finanční stráž byla dirigována přímo Dr. Horvatem z VOÚ a jejich počet a umístění i úkoly nejsou mne známy.
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Kromě čet. oddílu je zde 50 mužů pro strážní oddíl, z nich je částečně vystrojeno
15, mimo školení, používá se jich k opatřování potravin, k úpravě ubikací a pracem
v táboře.
Doporučuji úplné zrušení Milice a odevzdání bezpečnostní služby pol. četnictvu.
K úplnému zajištění okresu bude třeba 100 četníků, s toho 1 okr. velitelství a 12. čet.
stanic. Pro čet. vel. je nutné přiděliti 1 leh. nákl. auto. vzhledem na rozsáhlost okresu
a blízkost st. hranic. Dnes kolem 17 hod. vyžádal místní ruský posád. velitel odeslání
čet. oddílu proti záškodníkům v prostoru Bohdan – Luhy a dále za hranice do prostoru
Zabie pro naprostý nedostatek aut /i u RA/ nebylo možné oddíl přesunouti ani nebude lze jej zásobovati. Zmíněné tlupy záškodníků zabili před 14 dny v Bohdanci 15
osob a dnes asi 8.
7 – Nemocnice byla ve Slatinských dolech, poněvadž však Maďaři odvezli nemoc.
výbavu do Szigetu /Rumunsko/, není nemoc. v provozu. Nově se zařizuje ambulance
v Jasině. V okrese jsou celkem 4 lékaři, s nich okrs. lékař vykonává lék. službu pro
zdejší voj. osoby.
Zdravotní stav okresu je špatný; branci přichází k odvodu špinaví, zavšivení,
mnoho případu svrabu a jiných kožních nemocí a též infekčních ran. Ve Vel, Bočkově
jsou 4 případy břišního tyfu, který byl sem zavlečen z nemocnice v SSSR. Léčiva nejsou, neboť lekárny jsou vyrabovány.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2112/taj.

DOKUMENT 169

1944, 29. listopadu, Ťačevo – Zpravodajské hlášení vojenského velitele okresu Ťačevo podplukovníka Antonína Svobody pro Velitelství osvobozeného území.

Po převzetí služby hlásím stav okresu takto:
Politická situace: Všeobecná nálada obyvatelstva, což vykazují i odvody branců,
pročeskoslovenská. Noviny Zemského nár. komitétu, Mukačevo /viz přílohu/375 vznášejí do lidu jistou desorientaci, obzvlášť když v místních NV – jak dnes v tačovském
NV předseda Nagy – členy vystupují tím, že Zakarp. Ukr. je již sovětská a poukazují
na v novinách uveřejněných proklamacích a ustanovení. Bylo by záhodno rozšiřovati
text smlouvy mezi SSSR a ČSR i v ukraj. jazyku a též vydanějaké stručné noviny.
Spolupráce a poměr k sovět. veliteli. Poměr korrektní i loyální. Nedochází k protizajm[o]vým zásahům. Ve vedení veřejné agendy soulad, což se i objevilo v dnešní
schůze NV.
Hospodářská situace: Zásobovací situace již dříve hlášena. Nedostatek chleba –
mouky – pro civ. obyvatelstvo, především tím, že nejsou k disposici mlýny. Další
důvod vadný stav komunikací – viz mosty.
Bezpečnostní stav: Četnická stanice v síle 35 mužů a polní četnictvo v síle 15 mužů
zřízeno a vystrojeno. Vydání přísných a přesných směrnic nutno, jelikož velitelé nevystupují často tak, jak to funkce vyžaduje. Prověření určených velitelů by bylo na

375

Nepublikují se.
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místě. V našem případu především osoby strážmistra Maďara, jenž nikdy četníkem
nebyl. /Opije se/.
Komunikace: bezpodmínečně zapotřebí vyslati vojenského znalce a vedoucí k strojení bustinského a teresevského mostu, jinak jest spojení okresu s okolními okresy i uvnitř
okresu katastrofálné. Voda stále odnáší nouzové msty /Předložte ku Kpt. Dobešovi/.
Finanční otázky: Viz přiložený dopis ředitele Sufrice.376
Právní otázky: Třeba vydati jasný směrnice, jak postupovati ze stran NV s židovským a majetkem maď. občanů. Určení resp. vydání pravomoci pro soudní orgány
k vedení vyšetřovacích a trestních agend.
Odvody: pokračuje se v odvodech. Viz přílohy /presentační protokoly a výkazy.377
K důkladnému konání agendy jez bezpodmínečně třeba přiděliti benzin a olej pro
motocykl.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2100/taj.

DOKUMENT 170

1944, 29. listopadu, Chust – Zápis o výpovědi řeckokatolického kněze podporučíka
duchovní služby Kolomana Kadera o situaci v obci Kalina po příchodu sovětského
vojska.

Když přišlo sovětské vojsko po prvé do obce Kalina, dne 25. října 1944 v 10.00
hod. jeden důst. RA svolal obyvatelstvo obce a prohlásil, že obec byla osvobozena a že
zde bude Československá republika. Jejich dalším úkolem jest pokračovati ve válce
do úplného zničení Německa.
Za krátkou dobu nastal obrat. Místní NV mu vytýkal, že vede agitaci pro ČSR
a oznámil mu, aby si poněvadž jde do čs. armády, vzal celou rodinu s sebou.378 Byl
zabaven jeden kůň a 23q ovsa.
Předseda místního NV mu řekl, že „mu může jako čs. důst. vylízat prdel“. Jméno
předsedy: Jiří Dalok Michalko.
V okolí obce, kde jezdí úzkokolejná dráha, zastavuje RA vlak a násilím s automaty
vybírá lidi z vlaku a odvádí je do RA. Denně se množí případy zběhnutí z RA a tito
lidé hledají ochranu u nás nebo se skrývají v lesích.
V obci Kalina vyhlásily sovětské orgány mobilisaci od 18-50 let.
Jeden lejtenat RA, zdržuje se v Trnovo n/Terešvou, prohlásil: „Ať to každý vypustí
z hlavy, že zde bude ČSR. Od moře k moři bude Rusko!“
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2074/taj.

376
377
378

V dané archivní jednotce není dochován.
V dané archivní jednotce nejsou dochovány.
Duchovní dostal od národního výboru i následující výzvu: „jménem zákona Kolomana Kadera, řeckokatolického duchovního, aby se vystěhoval z domu, ve kterém bydlí, aby jej nám odevzdal pro školu. Poněvadž naše škola pro děti vystavěna a ne pro byt farního úřadu, proto vyzýváme Kolomana Kadera, aby
do 14 dnů opustil budovu, jinak obecní národní výbor bude proti vám hrubě a nečestně vystupovati. Současně s vystěhováním z farní budovy předejte nám služební matriční a církevní knihy k disposici, které
byly fašistickou vládou odňaty.“ VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.
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DOKUMENT 171

1944, 29. listopadu, Chust – Hlášení příslušníka 1. československého armádního
sboru v SSSR poručíka Kabaljuka o vypracování směrnic pro národní výbor v Jasině
zplnomocněncem 4. ukrajinského frontu.

Zplnomocněnec 4. U. fronty major RA Reva Grigorij Afanasiovič vypracoval pro
„NV“ v Jasině směrnice a program pro vedení agitace a propagandy ve prospěch Sovětů a připojení zakarpatské Rusi k SSSR.
Ve „směrnicích“ jím vypracovaných je na při uvedeno: „Dolů s Čechami, stačí že
nás v r. 1938 vyrabovali.“ Tímto výrokem zahájil také schůzi, asi dne 21. listopadu 44
v Jasině, pan D a č u k Štefan.
Shora jmenovaný major nabízel por. Kabaljukovi také místo komisaře nebo starosty.
Pan D a č u k Štefan vynucuje také násilím podpisy od místních občanů a vyhrožuje těm, kdo nepodepíší, vyvezením na SIBIŘ.
Akce pro připojení zakarpatské Rusi je také, kromě jiných metod, podporována
hrozbami automatů.
V rozmluvě por. Kabaljaka s majorem Revou řekl major: „Proč zde nemá být SSSR,
když si to národ přeje?“ Na dotaz por. Kabaljuka, co bude se smlouvou sovětsko-československou, odpověděl: „Co národ chce, to bude.“ Během dalšího rozhovoru major
podotknul, že ČSR je pod vlivem a mocí Sovětů, že oni mají moc, právo a vše, protože
nás osvobodili.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2075/taj.

DOKUMENT 172

1944, 29. listopadu, Mukačevo – Článek L. Koševého uveřejněný v novinách Zakarpatská Ukrajina o budoucím soudu s československým rotmistrem J. Lopojdou –
Vrah bude postaven před soud.

Za několik dní se bude odehrávati soud nad rotmistrem československé armády
J. Lopojdou za vraždu milicionáře Národního výboru obce Krajnukova Michala Orose.
Tento hrozný zločin má nejen trestní povahu, nýbrž také celá veřejnost Zakarpatské Ukrajiny bude se zájmem sledovati tento proces. Jde nejen o to, že československý
důstojník zastřelil představitele administrace Osvobozené Zakarpatské Ukrajiny, nýbrž
o to, že jako popud k tomuto zločinu sloužily zevně politické motivy.
Rotmistr Lopojda zastřelil čestného vlastence Michala Orose jen za to, že tento
pevně vyslovil a hájil před Lopojdou své sympatie k vítězné Rudé armádě a k velikému Sovětskému svazu.
Lopojdovi se nelíbilo, že lid Zakarpatské Ukrajiny nadšeně přivítal svoji osvoboditelku – Rudou armádu, že je na ni hrdý a že jí všemožně pomáhá, aby co nejrychleji mohla dobíti podlé německo-maďarské uchvatitele. Tisíce nejlepších synů
Zakarpatské Ukrajiny – ukrajinců i Rusů – jde dobrovolně do řad Rudé armády, aby
se zbraní v ruce pokračovali ve velikém díle osvobození porobených národů z tyranie
maďarských a německých okupantů.
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21. listopadu Lopojda udělal skandál v obci Sokirnica. Pomluvami a hrozbami
chtěl zmásti místní obyvatelstvo a rozmluviti jim vstup do RA. Pokusil se milicionářům zakázati, aby nosili rudé pásky. Když místní vlastenci s ním nesouhlasili, začal je
urážet spolu s představiteli moci a nadával jim hlupáků.
V obci Krajnikovo podryvná agitace Lopojdy také zůstala bez úspěchu, neboť nelze
vnutit osvobozenému národu takové mínění, které se protiví jeho vědomí a citům.
Lopojdovi se nepodařilo oklamati občany Krajnikova. Postavili se mu důstojně na
odpor. Mezi nejlepšími, nejčestnějšími a nejsmělejšími vlastenci byl Michal Oros,
který se nebál říci pravdu do očí tomuto provokatérovi. A hle, na něho Lopojda vztáhl
svoji zločinnou ruku. V bezmezném vzteku vytáhl pistoli a zastřelil soudruha Orose.
Jméno vlastence Michala Orose navždy zůstane v paměti svobodného národa Zakarpatské Ukrajiny.
Jméno vraha Lopojdy bude vydáno věčné hanbě.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, překlad.

DOKUMENT 173

1944, 29. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí svým č. j. 10570/dův.
1944 dává „pro domo“ na vědomí depeši z radiostanice Ladislav od nadporučíka
F. Kruckého pro ministra J. Masaryka.

Risiko volání vrcholí, snad volám posledně. Jsme pod tlakem, z něhož jen Vaše
demarše věc může zachránit. Kdo chce uniknout náboru do Rudé armády, prchá do
hor. Taktéž, kdo nevolí rudě do výboru. Teror řídí politická služba rudé armády.
Pokuste se poslat kurýrní letadlo sem nebo odvolat mne k MZ. Musíte se vše dozvědět. Nutné.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15.

DOKUMENT 174

1944, 30. listopadu, Moskva – Z. Fierlinger informuje prezidenta republiky o jednání s V. Zorinem o náboru dobrovolníků do Rudé armády na území Podkarpatské
Rusi, cestě ministra F. Němce do Moskvy i jeho spojení s Londýnem a příjezdu velvyslance V. Z. Lebeděva z Londýna.

1/ Byl jsem dnes u Zorina ve věci náboru dobrovolníků do Rudé armády. Zorin
znovu opakoval, že prováděný nábor na Podkarpatsku byl pouze nutnou koncesí spontánnímu nadšení obyvatelstva. Nebylo prý možno dobrovolce odhánět a musíme to
chápat. Tato situace nebude samozřejmě na Slovensku, proto také Zorin vylučuje, že
by se tam další nábor prováděl. Ostatně naše mobilisace na Podkarpatsku pokračuje
normálně a naše vojenské úřady dostávají se strany sovětských úřadů veškerou pomoc
a veškerou nutnou výzbroj, která bude i dále podle ujednání nám dávána k disposici.
Zorin znovu ujišťoval, že žádná agitace pro připojení k SSSR se z jejich strany nepodporuje, naopak se přímo brzdí (sic), ačkoliv často je to spojeno s obtížemi. Sovětská
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vláda vůbec nemíní svou politiku vůči nám v otázce Podkarpatska měnit. Zmínil jsem
se o dvou resolucích, které byly podle naší zprávy kablovány do Londýna a které byly
sovětskou censurou propuštěny. Zorin se tomu divil a věc si poznamenal.
2/ Žádal jsem Zorina, aby umožnil co nejdříve cestu Němcovu do Moskvy. Před
tím jsem již o tom podal notu. Zorin slíbil zařídit. Počasí je ovšem velmi špatné, cesta
se nedá rychle uskutečnit, snad jen po etapách. Též de Gaulle,379 jak známo, čeká na
lepší počasí někde v Baku nebo ve Stalingradě.
3/ Ptal jsem se, zda Němec má již přímé radiové spojení s Londýnem. Poslední
Ripkova depeše by nasvědčovala, že již spojení má. Zorin pravil, že mou žádost svého
času postoupil vrchnímu velení, nemá však dosud zprávy, zda bylo vyhověno. Nevylučuje však, že se tak již stalo.380
4/ Včera přiletěl do Moskvy Lebeděv, se kterým jsem nemluvil. Ptal jsem se Zorina,
jaké jsou jeho dojmy z Londýna. Lebeděv tvrdí, že se díváte na věc klidně a střízlivě,
na mnohých místech si však lidé neuvědomují, jak vypadají skutečné poměry na osvobozeném území.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 2909. Dále viz VÚA–VHA, sb.
„37“, sign. 37-360/2, Opis ministerstva zahraničních věcí pro ministerstvo národní obrany.

DOKUMENT 175

1944, 30. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o zdržení transportů doplňků pro 1. československý armádní sbor
v SSSR a odeslání dvou dalších na stanici Lavočná.

Oznamuji Vám, že transporty doplňků pro 1. čs. sbor na stanici Lavočná se opozdily pro špatné počasí, které zavinilo zničení mostu u Berezovo, t. j. na Vámi určené
ose Chust – Volové – Lavočná a pro naprostý nedostatek benzinu.
Dne 30. 11. 1944 byly odeslány z Chust na stanici Lavočná tyto další doplňky:
1./ Auty: 157 mužů
2./ Pěšky: 226 mužů.
celkem dne 30. 11. t. t. bylo odesláno t Chust na stanici Lavočná 383 mužů.

DOKUMENT 176

1944, 30. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s oznámením o dalších transportech z Chustu do stanice Lavočná a potvrzením o dodávce benzinu.

Dne 27. listopadu odeslán transport 277 osob pěších pochodem z Chustu přes Volové na železniční stanici Lavočná. Ve Volové připojen transport 214 osob. Dne 30. listopadu odesláno autotransportem 159 osob a pěším pochodem 228 osob. Právě došlo
6 cisteren a jeden Studebacker s benzinem. Sdělte obratem místo kam se cisterny mají
vrátit.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 60.

DOKUMENT 177

1944, 30. listopadu, Chust – Záznam JUDr. K. Czesaného381 o sdělení Ivana Horváta
o nařízení předsedy Okresního národního výboru v Chustu Sikory o odstranění československých státních vlajek.

Záznam.
Dnes v 18.00 hod. večer dostavil se ke mně správce berního úřadu Dr. Ivan Horvát a sdělil mě:
Člen čs. pohraniční stráže Jiří Maško, který je současně členem místní milice
v Chustu, mě oznámil, že dle nařízení p. Sýkory musí býti ihned odstraněny čs. státní
vlajky. Sovětský velitel goroda prý vzkazuje, že nestane-li se tak do večera budou
během noci na 1./12. 44 všichni, kdo rozkazu neuposlechnou, zatčeni.382
Dr. Horvát dodal, že vzkazu vyhověl a čs. vlajku odstranil pouze proto, že vzkaz byl
opřen o autoritu sovětského míst. velitele.
Pokud jsem informován, stal se stejný zákrok na poštovním úřadu v Chustu, kde
vzkaz vyřizoval velitel místní milice p. Fiala.383
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-21/21, č. j. 2116.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 59.

379

380

Generál Charles de Gaulle (1890–1970) tehdy přijel do Sovětského svazu jako ministerský předseda
projednat francouzský iniciativní návrh na uzavření spojenecké smlouvy. Srov. AÚTGM, f. EB II/1, sign.
DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 2937.
Na opisu depeše pro MNO je následující rukopisná poznámka z 12. prosince 1944: „Gen. Moravec sdělil, že povolení radiostyku s Moskvou a s Londýnem min. Němec nemá. Dotaz nečinit (sic).“ VÚA–VHA,
sb. „37“, sign. 37-360-2. V depeši ze dne 2. prosince 1944 Z. Fierlinger sdělil, že „bude radio-spojení povoleno, jakmile nebude Němec v pásmu válečných operací“. Srov. AÚTGM, f. EB II/1, sign. DEP/16/215b,
Depeše došlé poř. č. 2938.
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Správně: JUDr. Karel Czesaný (1908–1978).
Srov. DOKUMENT 183.
Generál A. Hasal k tomuto záznamu poznamenal: „Posádkový důstojník ihned zjistit u sovětského velitele města co je pravdy na tom, že ruský velitel města dal rozkaz k sejmutí čs. vlajek.“
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DOKUMENT 178

1944, 1. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává generálu A. Hasalovi telegram
od generála F. Moravce z 28. listopadu 1944 ve věci mobilizace na osvobozeném
území.

Dne 28. listopadu došel tento telegram z Londýna:384
„Gen. Hasal – gen. Píka:
Na Vaši depeši z 19. XI. 44 – mobilisace na O.Ú. – provádění atd., po jednání
s MNO:
Není mi jasné, co by se mělo projednávat v Moskvě o znovuzřízení čs. branných
sil. Jejich znovuzřízení je dáno dohodou z 8. května čl. 2 b, o které měl být informován vel. fronty od Vrchn. Velit. R. A. Hlásíte, že velitel fronta nemá dosud žádných instrukcí.
Proto gen. Píka požádá, aby Vrchn. velit. R. A. uvědomilo příslušné vel. fronty, že
Vládní delegát má právo podle dohody organisovat čs. jednotky. Dále požádá, aby mu
dalo instrukce, aby podporoval organ. čs. jednotek a aby mu poskytoval materiál podle
požadavku. tento materiál – výstroj a výzbroj – bude gen. Píka požadovat od ruského
velení na účet celkového množství materiálu pro dvě – tři divise, jednu motomechanisovanou a dvě tankové divise, požadovaného v čj. 205 TAJ. 3. Odděl. 43 a v rámci
požadavku sestaveného Vámi v dohodě s gen. Píkou, pro budování nových vyšších
jednotek na OÚ – čj. 5 Dův. VOÚ.
Konkrétní požadavky materiálu musí být střízlivé a v mezích skutečné potřeby.
Podle zprávy gen. Píky se Náhradní pluk přemisťuje na Podkarpatskou Rus. Přemístění beru na vědomí.
Gen. Píka požádá ruské velení, aby Náhr. pluk byl po přemístění podřízen VOÚ.
Pluku použijte především pro přípravu doplňku pro sbor, což má přednost před
organisací nových útvarů. Proto teprve po jeho doplnění bude možno započít s postavením jednotek podle plánu ŠVBM.
Náhradního pluku tedy použít pro administrativní úkoly spojené s mobilisací, jen
pokud to nebude na újmu doplnění sboru.
V otázce misse podle dohody z 8. května navrhněte v dohodě s Vlád. delegátem gen.
Píkovi vhodného důstojníka neb důstojníky /podle potřeby/ pro tuto missi. Gen. Píka
projedná přijetí a umístění misse s Vrch. Velit. R. A. Jména navržených nám hlaste.
Dekret presidenta republiky o voj. služební povinnosti některých osob není ještě
schválen. Hned po podepsání zašlu.
Gen. Píka Vám oznámí, které z požadavků byly projednány a co je s ostatními.
Pokud jde o radiospojení s VOÚ /depeše gen. Píky/, jednám přes MZV.
Výnos MNO čj. 2583 Dův. III/1. odděl. z 1. VI. 1944, je doplněn takto:
Na straně 2 stať „Zásady pro stanovení hodností a pořadí“:
Mezi poslední a předposlední odstavec vsuňte tento nový odstavec:
„Důstojničtí zástupci aspiranti slovenské armády budou zařazeni do čs. armády
v hodnosti podporučíků v záloze s pořadím, které bude stanoveno připočtením šest
měsíců ku dni, v němž dosáhli hodnosti důstojnických zástupců aspirantů.“

Na téže straně, v téže stati napište před prvé slovo posledního odstavce „o s t a t n í m“.
Tento výnos však nesmíte uplatniti, poněvadž nemá platnost pro osoby mobilisované na osvobozeném území. Pro tyto osoby je připraven rozkaz presidenta republiky
o úpravě některých osobních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků. President republiky však dosud rozkaz neschválil a proto nelze ho prováděti. Přes to, zašlu
poslední znění pro Vaši informaci, přes gen. Píku kurýrem. Do schválení rozkazu platí
u všech příslušníků čs. branné moci hodnosti z r. 1938, hodnosti nabyté v cizích armádách neplatí.
gen. Moravec“
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 3975 Taj. 1944, koncept.

DOKUMENT 179

1944, 1. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání dalšího transportu z Volové do Lavočné.

Vážený pane generále,
oznamuji Vám, že dne 1. prosince vypochodoval z Volové na stanici Lavočná další
transport 400 mužů.385
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 62.

DOKUMENT 180

1944, 1. prosince, Chust – Zápis o výpovědi příslušníka 3. československé samostatné brigády v SSSR o zkušenostech z dovolené v Mukačevě koncem listopadu 1944.

Zápis
výpovědi des. SEJČ Juriho, 1. čs. sboru 3. brig., který byl na dovolené v Mukačevě
od 26 – 30. listopadu 1944.
Během své dovolené byl jmenovaný dotazován svými známými o tom, jak žil
v SSSR a jaká jest situace nyní, hlavně pokud se týče čs. armády. Nedovedli pochopiti
proč se všichni mladí lidé hlásí do RA, resp. proč jsou do ní odváděni.
Dne 27. listopadu se pokusil dostati se k ppor. Turjanicovi. Byl však zadržen velitelem města Mukačeva[,] který mu řekl, že zde nemá co dělat a že čs. úřady nemají
práva odesílati čs. voj. osoby na dovolenou, i když byli 5 let mimo domov.
T. zv. „dobrovolníkům“ jest nadále vyplácena odměna 300 pengö, 100 kg pšenice
a 1 m dříví. V rabování a loupení civ. a státního majetku se pokračuje /RA/.

385

384

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, depeše poř. č. 6726/2.
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Obdobný telegram byl zaslán i generálu L. Svobodovi, ale s dovětkem, „že v posledních transportech jest
asi na 50 % nováčků-dobrovolníků, jelikož nemáme zde prozatím možnost výcviku“. VÚA–VHA, f. VOÚ,
sign. 13/2, Telegram č. 61.

[217]

Obyvatelstvo je nadále úplně bezradné. Jest mnoho lidí[,] kteří jsou loyální a chtějí
s čs. orgány spolupracovati. Nemají však odvahu své pravé pocity a smýšlení projeviti
z obavy před boykotem a pronásledováním.
Doporučuje vyslati několik našich spolehlivých lidí, aby informovali obyvatelstvo
o pravém stavu věcí a o potíží, které nutno zdlouhavě překonávati. Je třeba jim vysvětliti, že čs. vláda činí a učiní vše co bude možno[,] aby tato situace byla překonána.
Jinak jest obava, že všichni lidé ze strachu před pronásledováním se připojí k akci agitátorů a přijmou nynější situaci jako hotovou věc.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2102/taj.

DOKUMENT 181

1944, 1. prosince, Chust – Generál Antonín Hasal sděluje generálu L. Mechlisovi výsledek šetření k jeho telegramu z 26. listopadu 1944.

Veliteli 4. Ukrajinské fronty arm. gen. PETROVU 386
Vážený pane generále!
K Vašemu telegramu ze dne 26. XI. 44 a k mému dopisu předanému Vám dne
29. XI. 44 dovoluji si Vám sděliti jako výsledek šetření,387 že:
a./ jména KOVACS Jindřich a WEINER Gerhard nejsou vůbec v seznamech příslušníků čsl. voj. jednotek na osvobozeném území.
b./ FOTUL Jan jest čsl. npor. děl. v zál., je národnosti ukrajinské a byl zaměstnancem banky čsl. legií.
S úctou
gen. Hasal 388

Spolupráca s officiálnymi voj. orgánmi R. A. je korrektná. Nábor do Rudej Armády
sa stále este prevádza a väčšinou na nátlak jednotlivcov. Dľa môjho odhadu, sa uvádza
asi 100-120 dobrovolníkov denne.
Mobilizícia záložnikov a nováčkov /dobrovolníkov/ dľa vyhlášky čs. vládního delegáta pokračuje. Každodenný priemer prezentovaných osôb u odvdnej komisií c
Chustu je asi 50-60 osôb. Uvedené sú osoby tiež ženského pohlavia a osoby mladšie
než 18 rokov na isté specialné úkoly už vopred určené. Odvody sa prevadzajú presně
podľa smernic.
Morálka brancov a záložnikov je veľmi dobrá a zdá se, že keby boly možnosti volnějšej propagandy počet dobdovoľníkov by sa podstatně zvýšil. Při tejto přiležitosti
poukazujem na hmotnú podporu rodin rukujúcich osôb poskytnutú R. A. telsná zdatnosť narukujúcich je promerená.
Ubytovanie nováčkov zaisťuje transitní rota.
Stav obyvateľstva podstatne nezmenený. Vyživovacia situácia nezmenená. Niektoré silnice a hlavné silničné a železnicné mosty pod opravou. Železnice nefungujú, ale
prípravné práce a znovbudovanie železničných dráh sa začaly. K týmto prácam som
udelil odklad nepostradatelným osobám, hlavne odbornikom.
Obyteľstvo je ubytované dobre. V meste Chust je ubytované VOU, štábna rota,
transitná rota a čs. civilné úrady. Je dočasným sídlo vládneho delegáta. Žen. prapor
a tel. prapor sú umiestené v Krivej.
V meste Chust na Trhačnej ulici v býv. židovskej škole bolo zabavené v prospech
čs. vojska a vzaté do inventury intendacie 1. nemecká poľná pekárňa /neúplná/ a rôznný potrbný materiál pre tel. a žen. vojsko.
Poriadkovú službu prevadzajú pbecné milicie, ktoré t. č. podlihajú voj. orgánom
R. A. V meste a v okresu je pomerne kľud.
V okrese nie je nemocnica. Chist má jednu lekárňu. Liečiv málo. Pre nedostatek
lekárov a nemocnic liečebná starostlivosť v okr. Chust je nedostatečná.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2113/zprav.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2111/taj.
DOKUMENT 183
DOKUMENT 182

1944, 1. prosince, Chust – Hlášení velitele vojenského velitelství v Chustu o situaci
pro Velitelství osvobozeného území.

Nálada obyvateľstva okresu Chust z hľadiska čs. štánosti je všeobecne dobrá. Morálka obyvateľstva avšak je podlamována zprávami o sriadení Veľkej Ikrajiny atď. Dedinské Obyvatľstvo neviadiac ešte vakonné orgány našej verejnej správy passivne, ale
so sympathiou pozoruje naše vojenské a civilní orgány.

1944, 2. prosince, Chust – Posádkový důstojník města Chust podporučík Michal Mastej podává náčelníkovi štábu Velitelství osvobozeného území hlášení o sejmutí
československých vlajek.

Hlásím:
ve věci sejímání československých vlajek v městě Chustu, obrátil jsem se na velitele města Chustu mjr. R. A. K r u c k i c h – ho, který mě ujistil, že žádných rozkazů
nevydal ani nevydá, aby se sejmuly, nebo sejímaly československé vlajky ve zdejším
městě.
On sám věc, kdo vydal podobný rozkaz, vyšetří a výsledek nám sdělí.389
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2116.

386
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Podle rukopisné poznámky generála Hasala měl být dopis odeslán „na adresu gen. plk. Mechlise“.
Šetření provedl velitel DVS-15 podplukovník K. Střelka. VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, Služební
lístek k č. j. 2111/taj.
Podpis perem.
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Na spisu je rukopisná poznámka podplukovníka J. Pernikáře: „Předáno p. min. N[ěmcovi] 2/12 44 P.“
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DOKUMENT 184

1944, 2. prosince, Sevljuš – Hlášení podplukovníka K. Střelky č. j. 8/taj. 1944 veliteli
osvobozeného území o usnesení Okresního národního výboru Sevljuš žádajícím
propuštění všech sevljušských občanů z československé armády i odmítnutí jeho
hospodářského oddělení vydat potvrzení o odběru produktů.

Dnes bylo mně hlášeno toto:
1. Dne 1. prosince t. r. v 18. hod. konala se schůze Sevlj. okresního národního výboru, na které bylo usneseno vyslati deputaci ke mně, která má kategoricky žádati
propuštění všech sevljušských občanů /nebo snad všech občanů okresu/ z československé branné moci.
Jsem rozhodnut žádosti nevyhověti a delegaci odkázati na VOÚ.390
Jest však pravděpodobné, že vlivem propagandy, která po tomto incidentu vznikne,
uteče většina mobilisovaných zdejšího okresu.
Prosím o směrnice.
2. Hospodářská správa DVS 15 žádala místní hosp. odd. okresního nár. výboru
o potvrzení odběru produktu, což dosud bylo běžně potvrzováno a odebíráno HS
v různých vesnicích, tak jak to bylo tímto oddělením určeno. Dnes přednosta tohoto
oddělení odmítl žádanku podepsati s tím, že prý on „ s etimi produktami nerazpolagaetsja“. Na můj dotaz u předsedy okres. nár. výboru bylo mně sděleno, že on o ničem
neví a že je to věcí hospodářského oddělení, které jest v této věci úplně samostatné.
Prakticky zůstáváme bez produktů, a proto rovněž prosím o vydání patřičných
rozkazů intendanci VOÚ.
3. Dne 1. listopadu žádal osvět. důst. DVS 15 kpt. [Vojtěch] Kohout o vydání radiopřijímače pro potřeby osvět. oddělení, u přednosty poštovního úřadu v Sevljuši. Jelikož
měl správné povolení od referenta pro pošty a telegraf vládního delegáta, přednosta
pošty chtěl mu aparát vydati. Předseda okres. nár. výboru p. Handera se to však jakýmsi způsobem dověděl a vydání radiopřijímače pro osvět. odd. DVS 15 zakázal,
ačkoliv dne 30. listopadu vydal jeden radiopřijímač soukromě osobě lt. Retkinovi,
styč. důst. Náhrad. pluku.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2126/taj.

k SSSR. Není vyloučeno, že tento zjev se stane všeobecným! Nevylučuji, žepod vlivem
agitace budou vojáci odcházet sami. Pokračuji v odeslání branců ke sboru. Informuj
MNO a HV, informuj rovněž Fierlingera. Němec žádá, aby Fierlinger informoval
ihned vládu.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 63.

DOKUMENT 186

1944, 2. prosince, Chust – Telegramy generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání dalších transportů z Chustu na stanici Lavočná.

Oznamuji Vám, že dne 2. prosince t. r. ve 14.00 hod. byl z Chustu na stanici Lavočné odeslán auty další transport doplňků pro 1. čs. sbor v počtu 180 mužů.
Oznamuji Vám, že dne 2. prosince bylo odesláno auty z Chustu na stanici Lavočná
další transport doplňků pro 1. čs. sbor v počtu 450 mužů.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegramy č. 65.

DOKUMENT 187

1944, 2. prosince, Chust – Telegramy generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o odeslání dalších transportů do Lavočné a potvrzení příjezdu aut s výstrojí.

Oznamuji Vám, že dne 2. prosince ve 14.00 hod. byl z Chustu na stanici Lavočné
odesílám auty další transport doplňků v počtu 180 mužů.
30. listopadu došlo 20 aut s výstrojí, 2 auta ještě nedojela.
2. prosince odesílám do Lavočné 15 aut as 450 záložníky.
3. prosince taktéž.
Pro nedostatek benzinu zapravuji auta jen do Lavočné.
Velitel autokolony nemá další rozkazy o tom, co dělat v Lavočné. Dipravte jim do
Lavočné benzin a rozkazy.

DOKUMENT 185

1944, 2. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku o usnesení Okresního národního výboru Sevljuš o propuštění všech Ukrajinců z československé armády.

Oznamuji Vám, že dne 2. prosince bylo odesláno auty z Chustu na stanici Lavočná
další transport doplňků pro 1. čs. sbor v počtu 450 mužů. 15 nákladních aut vracím.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegramy č. 64 a 65.

Podle sdělení okresní NV v Sevljuši se usnesl požádati kategoricky propuštění
všech Ukrajinců, kteří nastoupili do činné služby v čs. armádě. Je to asi důsledek
resoluce usnesení na sjezdu NV v Mukačevě o oddělení KU od ČSR a připojení ji

390

Viz DOKUMENT 228.
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DOKUMENT 188

DOKUMENT 190

1944, 2. prosince, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala se
stručnou charakteristikou situace 1. československého armádního sboru v SSSR.

1944, 3. prosince, Chust – Záznam 2. oddělení Velitelství osvobozeného území k dopisu Zemského národního výboru pro československou vládní delegaci o opuštění
území do tří dnů.

Postoupili jsme a obsadili 27 obcí. Chlubna391 padl, těžce raněn mjr. Kukla, lehce
raněn gen. Klapálek. V posledním měsíci jsem ztratil 50 důstojníků. V důsledku toho
Vás prosím ponechat mjr. Selnera a npor. Hlubíka pro 1. čs. sbor. Selner náčelník štábu
u Klapálka a Hlubík pracuje na oper. oddělení sboru. Janko odebírá tanky a 5. děl.
pluk doplněn, proto potřebuji větší počet aut. Ponechte 5 Studebackerů u sebe a ostatní vraťte ihned sboru. Auty pomohu, jakmile obdržím další autovozidla.

Dopis od t. zv. zems. nár. Výboru pro čsl. vládní delegaci o opuštění území do 3
dnů přinesl předseda ONV ve Volové /TARACH/, který si vyžádal stvrzenku o doručení dopisu.
Tuto stvrzenku předal jednomu sov. kapitánovi a ten jí předal dále pplk. RA
LAŠKO, styč. důst. vel. 4. UF u čs. vládní delegace.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram z Lampy č. 724 82.

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2115.

DOKUMENT 189

DOKUMENT 191

1944, 2. prosince, Ťačevo – Protokol Vojenského okresního velitelství Ťačevo s řídícím
učitelem a státním cestářem o náboru dobrovolníků v obci Bedavle, petici o připojení Podkarpatské Rusi k SSSR a ustanovení místních národních výborů československým rotmistrem Ivanem Vašem.

1944, 3. prosince, Chust – Posádkový důstojník města Chust podporučík M. Mastej
podává náčelníkovi štábu velitelství osvobozeného území dodatečné hlášení k sejmutí československých státních vlajek ve městě.

Protokol
sepsaný dne 2. prosince 1944 v Ťačeve s Vasilem Hasincem, řídícím učitelem v Bedavle a s Ivanicem Adamem, státní cestář v Bedavle. Jmenovaní objevili se z vlastní iniciativy ba voj. velitelství s tím, že
1./ dne 1. XII. 44 se objevili u Vasila Hasince sekretář místního NV v Bedavle
a člen okr. NV Tacovo, Kotrubenko Pavel, emigrant z Kišiněva, s učitelem Pavuk Imre,
oba z Bedevly, a dali rozkaz k vybubnovaní mobilisace do RA /viz spis NV Bedevle/.
Na žádost o předloženi písemného rozkazu příslušných míst, začali společně s občanem Ficajem Janem Tivodar /důvěr. komun. strany/ vyhrožovati. Pod tímto nátlakem
byli nuceni dáti vybubnovati mobilisaci.
2./ Ficej – Tivodar Jan sbíral pod nátlakem výhružky podpisy k žádosti o připojení
k SSSR. Byl jsem na sjezdu v Mukačevě a tak jako já, tak i mnozí podepsali tamější resoluce jen ze strachu /Hasinec Vasil/.
3./ Jmenovaní, jako členi NV vedou stížnost v tom směru, že sestavení Nar. Výborů, nejen v Bedeleve, nýbrž také v okolních vesnicích nebylo provedeno na základě
voleb lidu, nýbrž jednoduše se sami ustanovili pod pomocí rtm. Vaše a jeho pomocníka.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2117.

391

Kapitán Jiří Chlubna (7. 4. 1908 – 27. 11. 1944) zastával funkci ženijního důstojníka 3. československé
samostatné brigády v SSSR i velitele 2. ženijního praporu. Srov. VÚA–VHA, f. SSSR VII, sign. 17/2/2,
Válečný deník 2. ženijního praporu, 27. listopadu 1944.
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Hlásím:
mjr. RA K r u c k i c h mi dnes dělil výsledek pátrání, kdo vydal rozkaz v městě
Chustu o sejmutí čs. státních vlajek. Tento rozkaz byl vydán Národním výborem města
Chust.392
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 192

1944, 3. prosince, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi velitele oddělení státní bezpečnosti Rachov ve věci transportu mobilizovaných branců československé armády a situaci v obci Bočkova.

Zápis
o výpovědi čet. MICUK Jan, velitele odd. st. bezpečnosti Rachov.
Jmenovaný převzal den 30. listopadu transport 150 mob. branců pro čs. armádu
s úkolem odvésti jej pěších pochodem do Chustu.
Téhož dne během odpočinku v lese Kuzi, mezi luhem a Trebužanami potkal
p. HEJNALA, delegáta NV z Bočkova. Pan HEJNAL ignoroval velitele transportu a vyptával se jednotlivců kam a do které armády jdou. Po příslušné odpovědi veřejně
varoval mobilisované brance, aby do čs. armády nechodili, tam že budou míti hlad,
v RA dostanou všechno. Po tomto vysvětlení vzdálilo se od transportu asi 20 lidí.
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Na spisu je rukopisná poznámka podplukovníka J. Pernikáře: „P. min. hlášeno 3/12 P.“
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Když transport dorazil dne 1. prosince večer do Bočkova, odmítl starosta UCHAL
Michal poskytnouti transportu ubytování. Ráno dostavil se mlynář TKAČ Jan a prohlašoval, aby branci nikam nechodili, že Češi měli být již 26. listopadu pryč a že prý
v Užhorodě a Mukačevě byla provedena demobilisace čs. armády. Do Terešvy dorazilo
celkem 92 mužů.
Vl[ádní] komisař Popič Vasil sděluje, že měl dne 30. listopadu v Bočkově připraveny odvody branců pro čs. armádu. Ráno dostavil se k odvodům mlynář TAČ Jan
a STREPEL Béla /Maďar/ a agitací dosáhli toho, že většina branců odešla od odvodů.
Na slavnosti v Bočkově /datum není zjištěno/ byly vyvěšeny obrazy Stalin a Beneše. Během slavnosti bývalý hajný KORŠ Vasil strhl veřejně obraz Beneše, hodil jej
na zem, šlapal po něm a tancoval. Při tom vykřikoval že „tady je SSSR a Beneš zde
nemá co dělat!“
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2114/taj.

DOKUMENT 193

1944, 3. prosince, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území výpovědi velitele oddílu státní bezpečnosti Rachovo ve věci boje proti banderovcům.

Zápis
o výpovědi stržm. BRAŠKABA Petra, velitele oddílu st. bezpečnosti Rachovo.
Asi 27. listopadu dostal jmenovaný rozkaz od jednoho kapitána RA, aby provedl
pátrání a zajištění v obci BYSTRICE /Halič/, kde řádí tlupa banderovců.
Dne 29. listopadu vyrazil strm. Braškaba s oddílem 20 ti mužů pěším pochodem
k plnění daného úkolu. Po uražení asi 60 km zůstalo mu jen 8 mužů, ostatní během pochodu odpadli pro vyčerpání. vrátil se proto dne 30. listopadu se zbytkem oddílu zpět.
Druhého dne jeden lejtenant RA mu sdělil, že bude výhodné jeti auty směrem na
Jasinu a odtud teprve pokračovati pěšky. Shora již jmenovaný kapitán RA však sdělil
strm. Braškabovi, že nemá benzinu a že čs. orgány nesmí přes státní hranici do Haliče.
Starosta obce Bogdan odmítl poskytnouti povozy pro přepravu oddílu.
Podle získaných zpráv jest místo BISTRICE asi 7 km od městečka ŽABĚ, kde jest
nějaká sov. posádka. V onom místě však, odkud jest hlášena činnost a řádění banderovců, neukázal se se ani jeden sov. voják, ačkoliv úspěšný zákrok z jejich strany by nedělal žádných potíží, vzhledem k malé vzdálenosti a celkovému počtu mužů a výzbroje
kterou má sov. posádka k disposici. Bylo zjištěno, že tlupa banderovců čítá asi kolem
40 mužů, výzbroj tvoří 3 automaty, 1 kulomet a zbytek jsou pušky.
Strm. BRABAŠKA dále vypovídá, že akce proti Banderovcům a jiným tlupám které
rabují a okupují obyvatelstvo, není se strany sov. orgánů vůbec organisována. Jest také
podivuhodné, že proti těmto tlupám byl vyslán čs. oddíl cestou, která i za normálních
okolností a podmínek vyžaduje dokonalou výbavu, zejména pokud jde o stravování,
výstroj a výzbroj. Jak již bylo podotknuto, tento úkol měly plniti sov. orgány, poně-
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vadž celkové jejich rozmístění a možnosti zásobování, výzbroje a dopravy by si vyžádaly daleko menšího vypětí sil.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2122/taj.

DOKUMENT 194

1944, 4. prosince, Ťačevo – Vojenský velitel okresu Ťačevo podplukovník A. Svoboda
svým č. j. 325/dův. 1944 informuje 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o svém opatření pro pořádání lidových schůzí.

Předkládám na vědomí.
Předvolal jsem si předsedy obou Národních výborů, jak okresního, tak i místního,
upozornil je, že ručí za pořádek a klid, jakož i důstojný průběh schůze, určení vládního
komisaře, který má právo schůzi přerušiti anebo rozpustiti, jelikož nebudu trpěti event.
protistátní řeči a pod. Klid a pořádek musí udržeti svými orgány, t. j. milicí.
Kdyby došlo k nějakým demonstracím a nebyli s to udržeti pořádek, že bych byl
nucen zakročiti.
Tyto schůze jsou organisovány po celém okrese a to místními národními výbory,
do kterých se dostali lidé všelijací a také různými způsoby. Všude je prováděna podpisová akce a lidem, kteří se zdráhají podepsati je vyhrožováno Sibiří a i jinak. Mnozí
z vyhrožujících jsou členové Národních výborů. /viz přiložený protokol/.393
Zjistil jsem, že okres. soudce Michal Kalinov jezdil po okrese a sbíral podpisy.
Přicházejí ke mně lidé z různých obcí uvědomělí Čechoslováci, kteří si na tyto poměry trpce ztěžují, uvádějí, že jsou na pospas různým lidem, je jim stále vyhrožováno
a ze strany státních čsl. úřadů se nic neděje, lid není informován ani tiskem ani přímo
a je přímo bezradný, což různé agitační živly plně využívají. Zde je třeba okamžité nápravy, poněvadž se jim agitátoři vysmívají, že zde vůbec Čecha není ani viděti. Sám
jsem plně zaměstnán agendou voj. velitele okresu a nemám žádných dopravních prostředků, nehledě k tomu, že jako důstojník nemohu mluviti na lidových schůzích. Prosím vyslati do okresu schopné lidi, kteří by toto provedli.
Dále prosím o instrukce, jak proti jednotlivým osobám, které se proviní a jsou
členy různých Národních výborů, evet. milice či dokonce organisováni v kom. straně
zakročiti. Totéž platí pokud jde o zítřejší řečníky, event. provinilce.394
Pro manifest agitují a velmi se exponují p. Nibola a Markus, oba okres. NV Ťačevo.395
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2141.
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„Protokol sepsaný s Djordaj Vasilem, Nagová č. 152, jenž se dostavil na voj. velitelství s tím, že v Nagové
chodí milice z domu do domu a sbírá pod nátlakem podpisy se žádostí o připojení k sov. svazu. Těm, jež
nechtějí podepsat, vyhrožují, že budou vyvezeni na Sibiř. Hlavně vede tuto akce: Dumnic Andrej, miliciant; Dumnic Vasil, člen NV; Dudas Andrej, člen NV.“
Generál A. Hasal k tomu odstavci poznamenal: „To je věcí min. vnitra a nikoliv V.V.O.!!“
Věta dopsána perem podplukovníkem A. Svobodou. Generál A. Hasal na hlášení tužkou poznamenal
příkaz: „Hlášení dáti na vědomí p. ministrovi Němcovi a jednotlivým příslušným referentům úřadu vládního delegáta (Dr. Zavadil, Dr. Pražák) – Pplk. Svobodu povolati k ústnímu referátu a při té příležitosti
obdrží příslušné instrukce. Je třeba se dohodnouti s Dr. Zavadilem o postupu v podobných případech.“
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DOKUMENT 195

1944, 5. prosince, Londýn – Ministr H. Ripka sděluje velvyslanectví v Moskvě stanovisko československého Londýna k jeho zprávám o vyřešení náboru dobrovolníků na Podkarpatské Rusi do Rudé armády.

Tvé poslední depeše, zejména čís. 456, nás potěšují. Utvrzují mne v přesvědčení, že
sovětské vládě záleží stejně jako naší vládě na rychlém a přátelském vyřízení celé věci,
tak aby incidentů, které – podle zřejmě neúplných zpráv, jež jsou k disposici – měly původ i ráz lokální, nevznikly komplikace, jichž by okamžitě využili nepřátelé Sovětů i naši.
Rozumím-li Tvým sdělením dobře, bylo by snad možno vyřídit případ asi takto:
1/ Dal by se dodatečný souhlas presidenta republiky těm, kteří už vstoupili do sovětské armády,
2/ hromadný nábor do Rudé armády by se zastavil,
3/ sovětský velitel by podporoval mobilisaci do čs. armády,
4/ náš vládní delegát by všemožně nabádal podkarp. ukrajinský lid k vojenskému
i civilnímu válečnému úsilí a ke všemu, čeho Rudá armáda potřebuje k vedení válečných operací,
5/ na projevy, které by se ještě ozývaly z některých kruhů podkarp. ukrajinských
pro připojení k sovětské Ukrajině nebo k Sovětskému Svazu, by se vůbec neodpovídalo
ani s čs. ani se sovět. strany. Vládní delegát s politickými poradci by lidu vysvětlovali,
že podobné projevy v této době jsou nevhodny, protože stěžují politické zájmy Sovětského Svazu i Československa, protože se o takovýchto věcech může jednat až po
skončení války, a protože sovětská a československá vláda přesně dodržují čs. – sovětskou spojeneckou smlouvu.
6/ Mezi sovětskou a čs. vládou je tichý, ale jasný souhlas, že k vůli Podkarpatské
Ukrajině nesmí vzniknout žádný konflikt, protože by se to hned proti oběma využilo.
Po válce se pak o všech těchto věcech definitivně dohodnou jen mezi sebou a v nejpřátelštějším dorozumění, a to tak, aby dohoda vedla jen k upevnění trvalého spojenectví čs. – sovětského.
Domnívám se, že bys na tomto základě mohl věc dojednat.
AÚTGM, f. EB II/1 sign. DEP14/209, Depeše odeslané č. 3385.

DOKUMENT 196

1944, 5. prosince, Chust – Velitel osvobozeného území generál A. Hasal podává ministerstvu národní obrany hlášení o banderovském hnutí na Podkarpatské Rusi.

Hlásím: 1./ koncem listopadu t. r. objevilo se v prostoru Bogdan skupina banderovců, která vyvraždila v této obci maďarské rodiny.
Hlavní skupina v počtu asi 40 mužů projevuje svoji činnost v okolí obce Bystrica
/Halič/. tato skupina je vyzbrojena 1 lehkým kulometem a puškami.
V době od 29. XI. do 1. XII. 1944 na žádost sov. orgánů zúčastnila se boje proti
Banderovcům v okolí Bogdanu a LUHU až ku státní hranici skupina oddílu polního
četnictva a strážního oddílu v Rachově. K přímé srážce nedošlo a skupina se vrátila
dne 1. XII. t. r. beze ztrát zpět.
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2./ V prostoru Vyškovo n/Tisou asi ode dne 9. XI. 1944 počínaje objevuje se často
během noci ozbrojená banda civilistů, nezjištěné příslušnosti, která přepadá místní
obyvatelstvo, loupí a případně i vraždí. Dosud zjištěno bylo zavraždění jednoho občana v obci Vyškovo.
V uvedeném prostoru provádí se pátrání.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 233/dův. 1944.

DOKUMENT 197

1944, 5. prosince, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
depeši pro generála H. Píku o přemístění hlavního velitelství na osvobozené území
Československa.

President republiky i vláda vítají možnost, aby se H. V. přemístilo na osvobozené
území ještě před přemístěním vlády. Informujte proto ruské velení o úkolech, kterými
bude hlavní velitel především pověřen na OÚ.
HV bude prováděti podle pokynů presidenta republiky a vlády přípravy pro organisaci branného vystoupení – partyzánského i všeobecného – na území obsazeném nepřítelem v souvislosti s operaci sovětských vojsk. Bude se tedy starati o organisaci
jednotek odporu, o zajištění a dodání materiálu od Spojenců pro ně, o zahájení povstání a o jeho řízení v souladu s operacemi Spojenců.
Na osvobozeném území bude říditi organisování mobilisovaných branců v čs. jednotky, které budou buď včleněny operačně do svazku spojeneckých vojsk, nebo budou
pověřeny samostatnými úkoly pod velením H. V.
H. V. bude velitelem všech polních útvarů pozemních i leteckých zahraniční armády i vytvořených na osvobozené, území, jakož i složek branného odporu na území
obsazeném nepřítelem. Útvary včleněné do svazku spojen. velení budou podléhat spojen. velení po operativní i materiální stránce, ve věcech osobních, doplňování, organisačních, kázeňských a soudních pak H. V.
H. V. bude pověřen jednat o všech věcech spadajících do jeho pravomoci přímo se
spojeneckým velením.
H. V. bude proto udržovati radiotelegrafní spojení jednak s presidentem republiky
a vládou v Londýně a s voj. missí v Moskvě, jednak s organisacemi odporu na území
obsazeném nepřítelem. Prostředky přiveze s sebou, po případě bude žádat o pomoc
dodáním spojovacího materiálu od ruského velení.
H. V. bude využívati všech spojovacích prostředků pro spojení s orgány čs. státní
správy a čs. vojenskými orgány na OÚ a s jednotkami pod spojeneckým velením.
H. V. bude žádat ruské velení o pomoc prostředky pro chod služby u HV, zejména
pro dopravu a spojení.
Informujte ruské velení o těchto úkolech H.V., o potřebě spojení, a požádejte o materiální pomoc pro H. V. Vyžádejte zároveň, zda pro průjezd na OÚ postačí oznámiti
počty důstojníků, rotmistrů a mužstva HV či zda třeba oznámiti i jména. Místo určení
na OÚ pro HV by bylo sděleno dodatečně.
O výsledku hlaste.
ÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18, Hlavní velitelství č. j. 907/Taj. oper. 1944.
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DOKUMENT 198

DOKUMENT 200

1944, 5. prosince, Chust – Podplukovník J. Pernikář předkládá náčelníkovi štábu
Velitelství osvobozeného území žádost o vrácení dvou československých vojáků ze
sovětské internace.

1944, 5. prosince, Ťačevo – Vojenský velitel okresu Ťačevo podplukovník Svoboda
svým č. j. 335/dův. 1944 informuje 2. oddělení Velitelství osvobozeného území o manifestaci ve městě.

1./ Prosím, aby čsl. vlád. delegátem, resp. velitelem osvobozeného území bylo
podle čl. 7 „ÚMLUVY“ čsl. – sov. vyžádáno vrácení čs. jurisdikci těchto čsl. voj. osob:
a./ Rotný LOPOJDA, zatčený sov. orgány pro postřelení svého přítele. /Byl už
jednou vrácen čs. orgánům a znovu vzat a je držen v sov. vazbě asi od konce měs. listopadu t.r./
b./ Čet. asp. ŠUBERT, který byl na žádost sov. důst. předán dne 1. XII. 1944
pouze jak bylo ujednané k výslechu a měl nám býti vrácen s příslušným usvědčujícím
materiálem, Dosud však o něm není zpráv.
2./ Čsl. občané na t. zv. osvobozeném území podléhají podle „ÚMLUVY“ plně čs.
zákonům a jsou plně jen podle nich souzeni.
Odesílání osob k soudu 1. čs. sboru je proti zájmu těchto občanských práv, protože
soud 1. čs. sboru /na území SSSR/ musí některé provinilce dle tam platného ujednání
předávati sovět. jurisdikci. Mimo to celý soud musí pracovati pod určitým vlivem,
čímž svoboda řízení není zajištěna. V důsledku toho jest nezbytně nutno urychliti zřízení čsl. pol. soudu na osvobozeném území a osoby /jak praví zákon/ zde dopadené
při zločinu nebo přestupek zde také souditi.
Podle sdělení por. JUDra JEŽILA je ustanovení soudu /osoby nutné k jeho obsazení/ možné a právo zříditi takový soud má velitel osvobozeného území.396

Zpráva
Z důvěryhodného pramene:
Při odjezdu voj. osob k velitelství VOÚ podpisoval komyndýrovky styč. důst.
mjr. KAMBULOV, který některé vyřadil, při podpisování řekl por. čs. arm. VALJOVI,
Ukrajinci /snad i komunistic., ale českoslov. přesvědčení/, aby řekl doma, že v SSSR
studoval vyšší školy. Na jeho námitku, že to nemůže říci, protože mí jen gymnásium
mu odpověděl, že je to jedno, jen aby to řekl, že dostane dokumenty na co chce: lékaře,
doktora práv a pod.

Předkládám hlášení o průběhu manifestační schůze konané dne 5. 12. 1944 v dopoledních hodinách na náměstí v Ťačově.
Kolem 11. hodiny shromáždilo se před hotelem „Koruna“ asi 250 lidí, z nichž polovina byl žen. Mezi nimi se nacházely také osoby naše, milice, zvědaví a pod. Komunistů byla zdrcující menšina, což bylo zřejmě pozorovati podle potlesku a provolávání
souhlasu. Velká většina shromáždění pouze poslouchala a to ještě bez zvláštního
zájmu /okolí je poutalo více, jak bylo vidno, když z auta, ve kterém přijeli ruští důstojníci, byly rozdávány různé tiskoviny, jež jsem už odeslal/.398
Shromáždění zahájil předseda zdejšího místního národního výboru tov. Nagy tím,
že vlastně Podkarpatská Ukrajina je již připojena ke Svazu SSR.
Řečníků bylo několik, ale celé projevy jejich byly velmi slabé a pouze někteří použili vyhraněných projevů, ačkoliv i tak byli dosti opatrní.
Kalinov, okresní soudce, mimo jiné řekl, že brzy budou občany SSSR, že rudá armáda osvobodila zdejší krajinu a nikdo jiný zde nemá práva poroučet, že všechny síly
inteligence budou podporovati Mukačevský nár. komitét, že zdejší lid bude mluviti
s čsl. delegací pouze prostřednictvím Mukačevského komitétu, který se má jedině poslouchat a respektovat a nikdo jiný, nikdo se nemá provokovati /ačkoliv mě se zdálo, že
řekl, že se nedáme provokovat/ prs. Beneš prý řekl Kalininovi,399 že každý slov. národ
si svoje věci uspořádá sám, tedy že používá slov pres. Beneše, a že centrální vláda je
pouze v Mukačevě. /Potlesk jen u kom./.
Kotrubenko četl manifest / je to běženec jako většina řečníků.
Ve 12 hodin přišlo asi 15 lidí s rudým praporem z Rum. strany.
Po celou dobu schůze létalo sovětské letadlo nad shromážděním.
Pavlak, učitel z Bedevly, mluvil stále o rudé armádě a o zracích národů upírajících
se výdycky k východu.
Žena rotmistra Vaše něco četla, nebylo jí rozumět. /krátce/.
Dále pak mluvili Dobajak /eemigrant/, Leda z Terable, negramot. skalní komunista, mnoho toho neřekl.
Farář Fotana přinesl pozdrav ze Sevljuše od dobrovolců, kteří vstoupili do Rudé armády, že se mají dobře, nehladují, jsou ustrojeni a spokojeni.
Farář prav. Bihari z Krivé uváděl, že Češi byli v kostele pouze 28. 10. a 7.3, jinak
že do kostela nešli a že se zde rozšiřovalo, že Rudoarm. nechodí do kostela, ale zatím
jakmile se zde objevili, ihned byli v kostele.
Po zapění Sov. hymny a doslovu Nagye byla schůze ve 12.35 hod. skončena a lid
se v klidu ihned rozešel.

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 2131b.397

VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 2133.
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VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/1/1, č. j. 2127/zprav. 1944; Dále tamtéž, sb. „22“, sign. 2212/21, č. j. 2127/zprav. 44.

DOKUMENT 199

1944, 5. prosince, Chust – Zpráva o chování sovětského styčného důstojníka NKVD
majora P. Kambulova u 1. československého armádního sboru v SSSR při odjezdu
československých vojáků k Velitelství osvobozeného území.
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Ten o to sice žádal, ale vývoj byl rychlejší, a proto k ustanovení soudu na osvobozeném území již nedošlo.
Velmi pravděpodobně se jedná o číslo jednací 2. oddělení Velitelství osvobozeného území, čemuž odpovídá styl i grafika spisu.
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399

V dané archivní jednotce nejsou dochovány.
Michail Ivanovič Kalinin (1875–1946) od roku 1936 zastával funkci předsedy prezidia Nejvyššího sovětu SSSR.
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DOKUMENT 201

DOKUMENT 202

1944, 5. prosince, Chust – Vojenský velitel okresu Sevljuš podporučík Š. Fantič svým
č. j. 28/taj. 1944 podává Velitelství osvobozeného území situační hlášení o svém
obvodu.

1944, 6. prosince, Chust – Zpráva 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o usnesení Okresního národního výboru Chust o stažení československé ﬁnanční
stráže z prostoru Vyškovo a Valentyn navazuje na stejné usnesení Okresního národního výboru v Sevljuši.

Dne 3. t. m. došlo na taneční zábavě v sále obecního domu v Sevluši ke konfliktu
mezi místní milicí a vojákmi. jeden milicista ohrožoval se zbraní četaři Josefu Fabšovi, příslušníku SVS 15. Když to vojáci uviděli, odzbrojili milicistu a odebranou pušku
odnesl vojín Michal Slivko do kasáren. Jmenovaný vojín je též příslušníkem DVS 15
a sice ze štábní roty. Dne 4. t.m. jsem zašel ke kom. milice za účelem osobního vyřízení této záležitosti. Komandant se rozčiloval a řekl, že vydá rozkaz svým podřízeným, aby večer na každého bez upozornění stříleli, objeví-li se na ulici.
Dne 4. t. m. Ruský komandant města Sevluše, zabraňoval mi, aby zde četnictvo
bylo zřízeno. Řekl, že k tomu jest zapotřebí dovolení od štábu 4. Ukrajinské fronty.
Na jeho slova jsem nereagoval a řídil jsem s podle obdržených rozkazů.
Při obchůzce naší četn. hlídky městem, zpozorovali, že na Duchnovičové ulici
z obchodu Glodánova prosvítá světlo přes staženou roletu. Vešli dovnitř, neboť odtamtud slyšeli i výkřik. Našli tam 4 civilisty. Když se jich zeptala hlídka co tam chtějí,
bylo jim odpovězeno, že jsou milicisté a na rozkaz NV mají dělat inventuru. Nemohli
se však prokázat žádnými dokumenty. Přitom četn. hlídka zpozorovala, že takzvaní
milicisté mají plné kapsy zboží. Tento případ se seběhl v 19.30 h místního času. Do vyjasnění případu byl tak zvaní milicisté zavřeni. Dne 5. t. m. ráno, když mi případ byl
hlášen vel. četnictva, vyjednal jsem případ s ONV, kde mi byl doručen doklad o tom,
že zadržení milicisté dostali úkol inventuru u Glodána provést. Na rozkaz pana pplk.
Střelky jsem nechal zadržené propustiti. Zboží pocházející z kapes milicistů bylo četnictvem odevzdáno NV-u.
Doslechl jsem se, že se místní milice chce četnictvu za tento čin pomstít. Vzali
jsme to na vědomí a jsme v pohotovosti.
Dvě ženy ze Sevluše, byly u mně dne 5. t. m. a stěžovaly, že NV SEvluš jim nechce
vydat dříví, jelikož jejich rodinní příslušníci jsou u Čs. armády a nikoliv u RA.
Situace v provincii mi není známá, jelikož nemám dopravních prostředků dostati
se tam.
Prosím o rozkazy neb nařízení pokud se týče činnosti a spolupráce četn. s VVO
a NV.400
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2135.
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Generál A. Hasal k této větě červenou tužkou poznamenal: „Dohodnouti se s Dr. Zavadilem.“
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1./ Dnes v sezení ONV HUST bylo učiněno usnesení /4 hlasy byly pro a 7 hlasů
proti/, aby byla ihned stažena čsl. finanční stráž z prostoru VYŠKOVO a VELATYN.
2./ Totéž usnesení bylo učiněno ONV v SELJUŠI včera.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 203

1944, počátek401 prosince, Chust – Svědectví velitele milice a posádky v Mukačevu,
který odtud 5. prosince 1944 uprchl z obav ze svého zatčení.

Od 27. listopadu byl jsem Národním komitétem města Mukačeva určen velitelem
milice a ustanoven také velitelem posádky. Mým úkolem byla organisace milice pro
udržení vnitřního pořádku města a jeho okolí.
Dne 28. listopadu dostavil se ke mně jeden pplk. RA, prokurátor a na můj dotaz
jakou mám kompetenci, mi odpověděl: „právo života a smrti nad všemi občany.“ Ptal
jsem se podle kterých zákonů. Odpověděl mi, že podle československých, poněvadž
zde je ČSR a rusí armáda nás jen osvobozuje a potom si to sami povedeme dále. Když
jsem se mu představil jako poručík čsl. armády, nařídil mi, abych si oblékl čsl. uniformu. Druhý den jsem nastoupil službu již v čsl. uniformě. Téhož dne přijela do města část
československé delegace, npor. NEY se mi představil jako velitel města a začal mi vydávati rozkazy a nařízení, která se příčila rozkazům mého představeného, sovětského velitele posádky, resp. POLITRUPA, jejímž členem byl pplk. TUPIPANOV. Šel jsem
k němu a hlásil jsem tuto okolnost. Na to mi pplk. sdělil, abych z jeho rozkazu poprosil npor. NEYE k opuštění města, poněvadž československé orgány zde zatím nemají
co dělat. To že odpovídá duchu smlouvy. Až zde bude týl fronty, pak že Češi mají právo přebírat místní správu do vlastních rukou. Tento rozkaz jsem hlásil npor. NEYOVI,
který mi na to odpověděl, že to bude asi nějaký omyl a že se to později vysvětlí.
Celkově jsme postupovali v duchu smlouvy sovětsko-československé a ve sporných otázkách jsme se obraceli na velitele posádky, mjr. MASTJUGINA. Npor. NEY
mi sdělil, že sem přijede čs. vládní delegace a abych proto připravil nějaké uvítání. Šel
jsem do řecko-kat. kostela a požádal faráře, aby při bohoslužbách vyhlásil, aby byly
vyvěšeny čsl. prapory a aby se občanstvo dostavilo na náměstí. Přišli také občané
z okolních vesnic asi v počtu 500–800 osob, které se však potom rozešly, poněvadž delegace nepřijela. Druhého dne se ke mne dostavil jeden vojín od čsl. sboru a sdělil
mi, že někdo z čsl. delegace si přeje se mnou mluviti. Setkal jsem se s škpt. Záhorou
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Dokument není datován; zařazení v edici vychází z jeho výpovědní hodnoty.
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a Moravcem. Npor. Ney byl též přítomen. Npor. Ney ihned poznamenal: „To je ten, co
měl na sobě čsl. uniformu.“ Moravec odpověděl: „Měl na to právo,“ Potom mi škpt.
Moravec nadiktoval některé otázky týkající se příští čsl. mobilisace a jiné důležité podrobnosti. Na to jsme odešli k plk. Tulipanovi, kde se škpt. Moravec představil. Plk. Tulipanov sdělil škpt. Moravcovi o chování npor. Neye a žádal ho, aby proti n por. Neyovi
zakročil. Škpt. Moravec to přislíbil. Na to plk. Tulipanov řekl: „Vy jste přijeli z daleka,
jděte do Chustu si odpočinouti a až se fronta posune kupředu, potom si můžete organisovat co chcete. Ale zatím zde máme právo jen my a budeme dokonce prováděti
mobilisaci.“ /rozuměj do RA/. Škpt. Moravec se po této rozmluvě vrátil do Chustu,
Později jsem se setkal se škpt. Světelským, který mi předal rozkaz gen. Svobody, že se
dostavit na VOÚ a nastoupit činnou vojenskou službu. Vysvětlil jsem škpt. Světelskému jakou mám funkci, aby to hlásil a současně jsem mu dal informace a zprávy o situaci v Mukačevě.
5. prosince 1944 když se situace pro mne stávala kritickou, rozhodl jsem se, že
opustím tajně Mukačevo. Toto rozhodnutí jsem pojal na základě toho, že por. HOMONAJ byl atčen bez udání důvodů.
V kanceláři velitele strážního oddílu milice čs. por. let. BANIKA jsem našel v zápisníku tuto zprávu: „Baníku, Jakima ráno zatknout, je to zrádce“!
5. prosince jsem odejel do Strašičova k rodičům mé manželky, kam mne svezl otec
Homoňaje. Tam jsem nocoval a druhého dne ráno jsem odejel vlakem do Berehova,
odtud do Sevljuše a Chustu na VOÚ.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2152.

DOKUMENT 204

1944, počátek prosince, Chust – Souhrnná zpráva z provenience Velitelství osvobozeného území o úkolech i realizaci sovětské agitace a propagandy na Podkarpatské Rusi, vycházející mimo jiné právě i ze zpráv velitele milice v Mukačevě.

Z p r á v a.
Poněvadž měl por. J. úplnou důvěru u sovětských orgánů, kteří ho nepodezřívali,
že by věci, které viděl nebo slyšel, mohl sděliti jiným, mluvili s ním o všem otevřeně,
vyjma věcí rázu vojenského, tajné povahy.
Úkolem agitace a propagandy, jejíž cílem jest připojení Zakarpatské Ukrajiny
k SSSR byl pověřen plk. TULIPANOV. Tato skutečnost byla prozrazena p. MOSEREM,
členem komunistické strany a jejím důvěrníkem. Souhlasně vypovídá také p. CIPFE,
který byl spolu s p. MOSEREM zástupcem por. J.
Zpočátku byl zástupcem por. J. kapitán čsl. policie, SLOVAČEK, který musel být
dán k disposici z rozkazu TURJANICI. Sovětské velitelství vydalo také příkaz, že do
milice mají býti bráni pouze Ukrajinci a byli-li tito komunisté., neměli v prvních dnech
žádných výhod. Zakrátko se situace ale změnila a do milice byli bráni i Němci jako
např. p. CIPF, který se neumí rusky ani podepsat. Agitace a propaganda se stupňovaly
tak, že otázka ČSR nebyla brána vůbec v úvahu a připojení Zakarpatské Ukrajiny
k SSSR se bralo jako hotová věc. Stojí za zmínku, že v prvních dnech po příchodu sovětských vojsk na území Zakarpatské Ukrajiny, sovětští důstojníci měli vždy po ruce
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tištěnou čsl.-sovětskou smlouvu, podle které se alespoň snažili, ovšem jen v případech
jim potřebných postupovati. Za nastalého obratu však již sporné otázky neřešili
v duchu této smlouvy, ale odkazovali por. J. se vším k TURJANICOVI, který, podle
sdělení vedoucích osobností, měl pověření z MOSKVY. Od té doby vystupoval TURJANICA jako nadřízený por. J. a vydával mu v tomto smyslu rozkazy.
Ve dnech 7.– 8. a 9-ho listopadu byly v Mukačevě manifestace na kterých promluvili vedoucí osobnosti města. Tyto projevy byly otištěny v časopise zakarpatská
Pravda, jejímž redaktorem jest TURJANICA a spolupracovníkem KERČA. Na manifestaci dne 7. listopadu 1944 se již zcela jasně projevila snaha o připojení Zakarpatské
Ukrajiny k SSSR. Dokonce byl sestaven telegram s textem v tomto duchu a odeslán
STALINOVI.
Od 19. listopadu 1944 připravoval TURJANICA a spol. zasedání delegátů na 26.
listopadu 1944, který se konal v biografu „SKALA“ v MUKAČEVĚ. bezpečnost biografu a okolí a opatření proti možnému atentátu měla provésti milice a za celkovou organisací a hladký průběh ručil svým životem velitel milice por. J. Vojenskou asistenci,
k uzavření hlavní ulice, bývalá MASARYKOVA ul. Biograf musel býti chráněn a obsazen již předcházejícího dne, aby snad nebyly položeny miny v jeho okolí. Výzdobu
biografu prováděla skupina vojáků Rudé armády, kteří byli v c i v i l n í m oděvu.
Kolem biografu stále hlídkovali členové NKVD, rovněž v c i v i l n í m oděvu.
Poněvadž 28. listopadu se měla, jak sovětské orgány tvrdily, projeviti „vůle lidu“, dostal velitel milice přísný rozkaz, že do biografu nesmí vstoupiti nikdo v uniformě RA,
důstojníky nevyjímaje. Přes toto nařízení bylo kordonem milice propuštěn jeden generál RA v uniformě, se svým štábem 4 důstojníků rovněž uniformovaných, a jeden
z nich měl automat. V sále biografu byl přítomen ještě jiný generál RA v c i v i l n í m
oděvu a asi 40 dalších důstojníků RA rovněž v c i v i l n í m oděvu. Všichni byli rozesazen nenápadně a odděleně po celém sále. Mezi nimi byl i plk. TULIPANOV.
Delegátky a přihlašovací lístky pro hosty byly původně tištěny v ruském jazyce
a pouze na tyto doklady směla milice jednotlivé osoby propouštěti do sálu. Dne 26. listopadu byl však v ranních hodinách vydán rozkaz, že delegátky tištěné v ruském jazyce
jsou n e p l a t n é a platí delegátky tištěné pouze v jazyce ukrajinském.
Dne 26. listopadu 1944 dostal velitel milice por. J. rozkaz, aby se dostavil do kanceláře sovětského velitele, pplk. LAZAREVA. Dozorčí důst. posádky sdělil veliteli
milice, že musí zatknuti v š e c h n y ČECHY ve městě i příslušníky čsl. sboru. L tomuto
zatýkání nedošlo, poněvadž sovětské vojenské orgány zadržovali naše příslušníky již
na vnějších okrajích města MUKAČEVA.
Zasedání započalo asi v 15.00 hod. Místní rozhlas nebyl uveden ihned v činnost,
takže osazenstvo, shromážděné na hlavní ulici nebylo o průběhu manifestace informováno. Místní rozhlas byl uveden v provoz teprve v 17.00 hod., kdy už měli projevy
nově zvolení „ministři“.
Všechny projevy byly činěny v nenávistném tonu a štvaní proti ČSR. slova jednoho z „ministrů“:
„Češi povídají, že oni nás osvobozují. To je lež. Je tomu právě naopak. Naši dobrovolci, kteří přeběhli přes hranice do SSSR osvobozují Československo. Češi si založili
velitelství v Chustu, kde my, Zakarpatští Ukrajinci, nemáme svého představitele.“
jiný ministr přímo udával statisticky všechny činy, jichž se prý dopustili čs. četníci. Mezi jiným uváděl, že práce četnictva směřovala vždy proti Zakarpatské Ukrajině
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a že ze zabitých pašeráků nebyl ani jediný Maďar nebo jiné národnosti, ale zpravidla
Ukrajinec. „Nechceme“, řekl, „aby toto Češi dělali znovu, nechceme viděti jejich
obušky!“
Jeden z „ministrů“ navrhoval, aby byla sestavena resoluce o připojení ZU k SSSR
a poslána STALINOVI. Jeden exemplář měl býti dán na vědomí čsl. vládní delegaci.
Na to jeden z důstojníků RA, který byl v c i v i l u vzkřikl: „Nám do Čechů nic není,
ať si dělají co chtějí!“ Delegáti a celé shromáždění přijalo tento výrok potleskem a na
projev souhlasu volalo: „Pravda, ven s Čechy!“
„Připojení“ ZU k SSSR bylo přijato jednohlasně, při čemž všichni účastníci v tomto
okamžiku povstali ze svých míst.
Když velitel milice por. J. vycházel ven na kontrolu stráží, to bylo ještě během manifestace, potkal pplk. RA TKANINOVA, velitele partyzánů na ZU. Tento byl ve stejnokroji ještě s jedním civilistou. TKANINOV žádal, aby se mohl podívati na průběh
manifestace. Velitel milice ho zavedl tedy do horní místnosti, kde se při pouštění filmu
promítá a promítacím okénkem pozorovali další průběh. Velitel milice dostal od pplk.
TKANINOVA ihned pochvalu s podotknutím, že to dobře organisován. /Rozuměj:
Připojení ZU k SSSR!/.
Po ukončené manifestaci byla slavnostní večeře v hotelu „HVĚZDA“.
Dne 27. listopadu dostal velitel milice rozkaz, aby provedl stejná bezpečnostní opatření biografu „SKALA“. Opatření byla provedena ale nikdo se do biografu nedostavil.
Národní rada zasedal zatím na magistrátě města MUKAČEVA.
Do doby něž byl TURJANICA zvolen „min. předsedou“, dodávala osobní stráž
milice. Po jeho zvolení byl mu však jako osobní ochrana přidělen jeden major RA v civilu, který ho doprovázel a automatem na všech cestách.
Asi dne 29. listopadu 1944 začala ministerská rada činnost.
K tomu:
Rozhlasové zařízení pro místní obyvatelstvo nebylo uvedeno v činnost včas
úmyslně, aby obyvatelstvo nemohlo sledovat souvisle celý průběh manifestace. Rozhlas byl zapojen teprve tehdy, když byla provedena a ukončena „volba ministrů“.
Pplk. TKANINOV, velitel partyzánské skupiny na ZU pracoval zde asi 9měsíců
před příchodem Rudé armády. Jeho nejbližším spolupracovníkem byl Dr. ČEKAN.402
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.403

DOKUMENT 205

1944, 7. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s požadavkem na zaslání cigaret přislíbených štábním kapitánem J. Slabým a také
další výstroje pro příslušníky 1. československého armádního sboru v SSSR vracející
se z nemocnic.

Zašlete co nejdříve cigarety určené k výměně, jak bylo dohodnuto se škpt. Slabým.
Denně přicházejí spousta příslušníků sboru z nemocnic nedostatečně oblečených
a tádají doplňky výstroje. Pro nedostatek výstroje nemohu toho více dělati. Chcete-li,
abychom tak činili, zašlete nám pro tento účel výstroj.404
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 75.

DOKUMENT 206

1944, 7. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání prozatím posledního transportu doplňků pro 1. československý armádní sbor v SSSR z Chustu do stanice Lavočná.

Oznamuji Vám, že dne 6. prosince bylo odesláno auty z Chustu na stanici Lavočná
99 mužů jako další doplňky pro 1. čs. sbor.
Tímto transportem odesílání doplňků pro 1. čs. sbor bylo prozatím ukončeno. Celkem bylo odesláno na stanici Lavočná 1968 mužů.405
Případné další transporty budou Vám vždy včas oznámeny a vyžádány příslušné
pokyny ohledně místa, kam mají dirigovány.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 77.

DOKUMENT 207

1944, 7. prosince, Chust – Protokol sepsaný kapitánem J. Šťastným s četařem Ivanem
Inančulicem o jeho zadržení sovětskými orgány v Chustu.

1. Popište Vaši činnost dne 4. XII. 1944, když jste odešli z civ. bytu, kde jste nocovali.
1. Odcházeli jsme asi v 08.00 hod. a šli na snídani. V té době chodily již naše četnické hlídky a vracely čs. vojenské osoby do kasáren /ubikací/, poněvadž téhož dne
byla v Chustu manifestace a čs. voj. osobám nebyla povolena vycházka.
402

403

Dr. Štefan Čekan, o němž zpravodajské oddělení štábu VOÚ získalo následující informace: „Před okupací byl pravou rukou a tajemníkem Brodyho. Za okupace byl referentem okresního úřadu v Rachově a Ťačevě, v poslední době referentem administrativní expositury v Mukačevě. Na začátku tohoto roku, když
Brody měl založit rusínskou politickou stranu /loyální ke státu/ jezdíval po městech a vesnicích /byl také
v Chustu/ a propagoval Brodyho myšlenky. Měl být tajemníkem strany v Mukačevě.“ VÚA–VHA, sb. „22“,
sign. 22-12/21.
Zpráva je nedatovaná a nepodepsaná, ale pravděpodobně zpracovaná 2. oddělením Velitelství osvobozeného území.
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Generál A. Hasal téhož dne žádal generála H. Píku: „Urgujte výrobu a odeslání výstroje.“ VÚA–VHA,
f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 76.
V telegramu pro generála L. Svobodu následuje text: „Vzhledem k celkové situaci, která se zde vytvořila,
není možné počítati na další doplňky dotud, dokud nebude území pod správou čs. vládního delegáta rozšířeno o další okresy. Od 24. XI. do 6. XII. bylo Vám vráceno celkem 38 nákladních vozů a 7 cisteren.“
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 78.

[235]

Asi v 16.00 hod. kdy manifestace byla již skončena, šli jsme do biografu. Před biografem přišli k nám civilisté a tázali se ppor. Dzamky, proč má jako Ukrajinec, na sobě
ještě čs. uniformu. Má již mít na sobě uniformu RA.
Později se kolem nás shromáždilo asi 20 civilistů, kteří se ptali, jaká bude příští
Republika. Řekl jsem jim, že to již bylo dohodami mezinárodními stanoveno a dohodnuto také mezi Benešem a Stalinem.
Oni mi odpověděli, že Republika bude taková, jakou ji id bude chtít mít. Na to přišli dva vojáci RA a řekli nám, t. j. mně a ppor. Dzamkovi: „Pojďte s námi“ a odvezli nás
přímo do Mukačeva, kde jsme byli zatčeni a drženi pod stráží po dva dny. Důvod našeho zatčení nám nebyl sdělen.
Po dvou dnech dostavil se jeden kapitán RA, současně člen NKVD a řekl nám:
„Vy jste čeští agenti, hleďte zmizeti do půl hodiny, my vás zde nepotřebujeme“.
2. Jest Vaše výpověď správně zapsána a máte něco podotknout?
Moje odpověď jest správně zapsána a nemám ničeho k podotknutí.
Protokol ukončen, přečten a podepsán.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2138.

DOKUMENT 208

1944, 7. prosince, Chust – Svědectví vojenského velitele okresu Volové podporučíka
Jiřího Dzamka o agitační činnosti podporučíka J. Štětky v jeho obvodu.

Ve Volové pracovali agitačně por. Štětka a později přišel do okresu ještě voj. Ruščák. Ppor. Štětka chodil po okrese po vesnicích s rtm. LEDNĚJem a vybíral místní
národ. výbory. Pokud vím, byl dříve ve Volové předsedou ONV p. KUCHTA zvolený
lidem. Po příchodu ppor. Štětky, tento zrušil zvoleného KUCHTU jako předsedu a bez
jakýchkoliv voleb nařídil jako předsedu TARACHNIČE. Tato „volba“ se odehrávala ve
Volové za přítomnosti vybraných asi 25 osob. Byl jsem tam také. Pan TARACHONIČ
vystoupil a řekl, že kdo zde nemá co dělat, ať odejde. Odešel jsem a ppor. Štětka, rtm.
LEDNEJ a ještě jeden desátník zůstali.
Večer jsem šel do bytu ppor. Štětky a ptal jsem se jakým právem mne jako velitele
okresu ze schůze vyhnal. Odpověděl mi, že jsem voják, že tam nemám co dělat a že
mne za to zavřou. Lidé pak říkali, jak je to možné, že jsou zde dva lidé v uniformě,
z nichž jeden mluví pro Československo a druhý proti, oba v čs. uniformě.
Po schůzi NV v Mukačevě vrátil p. TARACHONIČ do Volové. V té době měli
jsme měli přichystáno po provedené mobilisaci asi 300 odvedených osob k odeslání
pro sbor. Právě se provádělo jich shromáždění, když vystoupil p. TARACHOVIČ s tím,
že nikdo nemusí jít do čs. armády, která nemá právo je brát, protože zde nebude ČSR
a národ se chce připojit k SSSR.
Štvali všichni proti mně, a proto jsem se odhodlal dojeti do HUSTU a zeptati se,
co mám dělat. V neděli 3. XII. 44 když jsem do HUSTU zastavil mne pan TARACHOVIČ a přemlouval mne, abych začal pracovat pro nové připojení, abych svlékl čs.
uniformu, že přijdu do Mukačeva, kde budu v kanceláři a budu se míti dobře.
VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 2139.
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DOKUMENT 209

1944, 7. prosince, Mukačevo – Dopis Národní rady Zakarpatské Ukrajiny veliteli
4. ukrajinského frontu publikovaný v Zakarpatské pravdě číslo 17.

Národní rada Zakarpatské Ukrajiny dává vám na vědomí, že 26. listopadu 1944
v městě Mukačevu w konal První sjezd delegátů Národních výborů Zakarpatské Ukrajiny, na němž přijato usnesení připojiti Zakarpatskou Ukrajinu k Sovětské Ukrajině
a vyjíti ze svazku Československé republiky.
Posíláme vám usnesení Sjezdu Národních výborů Zakarpatské Ukrajiny, Národní
rada Zakarpatské Ukrajiny, která je jedinou zákonnou a ústřední vládou Zakarpatské
Ukrajiny prosí, aby ve všech otázkách, týkající se Zakarpatské Ukrajiny Jste se obracel pouze na nás, na dresu: Mukačevo, ul. 28. října č. 51, předseda Národní rady Zakarpatské Ukrajiny – I. Turjanica, nebo zástupce předsedy Národní rady P. Sova
a P. Lintur.
Národní rada Zakarpatské Ukrajiny pomáhá své osvoboditelce nepřemožitelné
Rudé armádě všemožnou podporu, všemi druhy materiálního zabezpečení a posíláním synů našeho národa jako dobrovolce do řad Rudé armády, aby byla urychlena
konečná porážka německo-maďarských uchvatitelů.
Přejeme Vám v boji s německo-maďarskými uchvatiteli mnoho úspěchu a jsem
v úctě
/podpisy členů Národní rady/
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 210

1944, 8. prosince, Moskva – Generál H. Píka informuje Londýn o povolení vrchního
velení Rudé armády k organizaci 1. československé smíšené letecké divize v SSSR.

Hlásím, že zplnomocněnec sovětské vlády mě předal dopis, podle kterého Vrchní
velení R. A. povolilo organisovat 1. čs. smíšenou leteckou divisi, pozůstávající ze 3 let.
pluků a to:
1 pluk šturmovniků a 2 pluky stíhací /z toho jeden starý.406 Podotýkám, že jsem nežádal org. divise, návrhy snad přišly od sboru a od letců v Přemyšlu.
pokyny k postavení uvedené divise byl již Vrchn. Vel. RA maršálem Stalinem dány.
Organisování musí býti skončeno ku dni 30. ledna 1944.
Zplnomocněnec sovětské vlády pokládá za nutné ihned připraviti příslušné velitelské kádry /velitele, zástupce, náčelníky štábů/.
Plk. Toman navrhuje toto obsazení:
vel. let. divise: pplk. Budín,
náč. štábu: pplk. Pernikář,
vel. l. let. pluku: škpt. Fajtl,
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Rozumí se 1. československý stíhací pluk v SSSR.
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zástupce: kpt. Koza /Slovák/,
vel. 2. pluku /stíhací/: mjr. Haluzický /Slovák/,
zástupce: npor. Stehlík,
vel. 3. pluku /šturmovniků/: škpt. Klán,
zástupce: kpt. Fencl /Slovák/.
Navržení velitelé jsou již delší dobu jako takoví na těchto místech v rámci provisorní organisace let. výcvikové skupiny v Přemyšlu, kromě škpt. Klána.
Velitelem 2. stíhacího pluku byl v dohodě s gen. Svobodou určen mjr. let. Guljanič
/Slovák/, kterého však nedoporučuji. Podle zpráv má býti kompromitován dřívější
činností a byl prý vyznamenán něm. vál. křížem.
Stav let. personálu v Přemyšlu jest tento:
pilotů stíhacích: 88
pilotů ostatních: 76
Celkem
164 /z toho 124 dosud neskončilo úplně přeškolení nebo výcvik/
Pozorovatelů: 81
střelců: 41
radiotel[egrafistů]: 28
Podle hlášení pplk. Budína a škpt. Klána bylo již dříve po dohodě a souhlasu velitele 2. let. armády 1. Ukrajinského fronta a s pomocí gen. Svobody započato s předběžnou organisací a to:
2 pluky stíhací, 1 pluk šturmovniků /po 3 letkách každý/ a utvořena záloha pro
jeden bomb. pluk /27 pilotů, 21 pozorovatelů a 28 radiotel./. Bylo též jednáno o organisování vyšší let. jednotky.
O postavení leh. bom. pluku nebylo dosud rozhodnuto.
hlásím, že nebude možné vytvořit žádané zálohy let. personálu. Situace záloh bude
tato: Stíhací pluk každý po 12 pilotech, pluk šturmovniků 15 pilotů, to jest 40. Tento
stav považuji za únosný, připustíme-li, že v případě velkých ztrát by se pluk zmenšil
na dvouletkový.
Do škol pro výcvik pozemního personálu nebyl prozatím nikdo vyslán pro naprostý nedostatek lidí u sboru.
Nedostávající pozemní personál slíbili dodati Sověty.
Mjr. Rypl byl gen. Svobodou zadrženu sboru a přidělen pplk. Budínovi.
Prosím o Vaše urychlené rozhodnutí, abych mohl zahájiti další jednání se sovětskými úřady.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 8. prosince
1944. Dále tamtéž, f. HV, sign. 29/3/31, č. j. 946/taj. – 3. odděl. 1944, ZOE 120916-44.

DOKUMENT 211

1944, 8. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o odeslání ženijní roty i několika důstojníků, příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR a povolaných záložníků do stanice Lavočná.

Dále tímto transportem odesílám k Vaší disposici: škpt. Světelského, por. Popoviče, ppor. Dzamko, škpt. Sládka, rtm. Labance, rt. Balagu, rt. Kohouta, čet. Čulince,
des. Farkavec, voj. Einhorne, 14 dovolenců a 37 povolaných záložníků. Strava a pohonné hmoty vydány pouze do Lavočné.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 81.

DOKUMENT 212

1944, 8. prosince, SV – Vojenský velitel okresu Rachovo podplukovník Č. Slezák svým
č. j. 7/dův. 1944 podává Velitelství osvobozeného území situační hlášení č. 4.

Nálada obyvatelstva denně se horší. štvaní a útoky proti ČSR a čs. vojsku nabývá
stále větších a větších rozměrů. Dne 15. XII. 44 konala se schůze ONV v místním „Turistickém domě“. Hlavním bodem programu bylo usnesení KNV o připojení země
k SSSR a vyhnání Čechů ze země. Po schůzi sbírány podpisy. Prý část posluchačstva
se před podepsáním rozběhla. Předsednictvo ONV i obecních NV vším možným způsobem útočí proti čs. vojsku. Jak již dříve bylo hlášeno, rodinám čs. branců z došlého
obilí nedali ani prodat nechtějí, říkají jim, aby si šli do Prahy. Každého loyálního občana hledí obvinit, neustoupí ani před lží. Kam až sahá jejich bezcharakternost nasvědčují následující případy:
a/ ppor. Antonín Ivaškoviče velitele SO obvinili u ruského velitel, že stáhl nějakému Maďarovi vysoké boty na ulici. Šetřením se však zjistilo, že ppor. Ivaškovič,
když přišel do Rachova, neměl vhodné boty, neboť po příchodu Rudé armády byl
jeho byt neznámými pachateli vyloupen. Poprosil proto velitele zdejší milice, neví-li,
kde by si mohl koupiti vysoké boty. Milicionáři přinesli mu boty, avšak když se dověděl, že tyto boty jsou rekvírované, vrátil je majiteli. Důkaz: Prohlášení stvrzenka příl.
1 a 2.407
b/ Svob. Jurkus Ladislav, vojín Tomáš Mikuláš a Šamsta Ladislav byli obviněni, že
při rekviraci věcí voj. původu u Sležuk Štefanové ukradli zlatý prsten. Později však
jmenovaná udání odvolal, neboť prsten našla v peněžence. Doklad příl. 3 a 4.408
c/ Des. Kopta Pavel byl obviněn, že od Homonai Ladislavové z Rachova ukradl
kolo. Šetřením bylo zjištěno, že dne 27.listopadu 1944 des. Kopta měl odnésti presentační protokoly za transportem odcházejících branců. Proto vypůjčil si kolo od
místní milice a po provedení úkolu milici kolo vrátil. Doklad příl. 5 a 6.409
Dne 6. a 7. XII. 1944 se konala tajná schůze NV, na které byly předneseny též požadavky odzbrojení čs. vojska, OPČ a PFS. V kraji kolují zneklidňující zprávy jako na
příklad, že ministr Němec se vzdal úřadu, že čsl. vojsko bude odzbrojeno, že pohraniční finanční stráž byla již někde odzbrojena.
Poměry v okrese se již natolik zhoršily, že místní NV situaci nemohou již zvládnout a proto dělají vše dle příkazu a nařízení ruských voj. velitelů.
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Dne 10. prosince 1944 odesílám do Lavočné transport 7 Studebackerů s žen. rotou
s por. Fuksou a 3 veliteli čet – celkový počet 123 mužů.
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V dané archivní jednotce nejsou uvedené přílohy dochovány.
V dané archivní jednotce nejsou uvedené přílohy dochovány.
V dané archivní jednotce nejsou uvedené přílohy dochovány.
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Předsednictvo přípisem ze dne 7. t. m. vypovědělo VVO z místností, ve kterých
bylo umístěno a to během 3 dnů. O jinou místnost nebo zařízení se NV vůbec nepostaral, ať si prý najdeme sami. Dne. 8. XII. 1944 předseda ONV odpověděl na můj
dotaz o situaci takto: „Dle nařízení KNV a místního ruského voj. velitelství nesmí on
více spolupracovati s čs. úřady. Požadavkům čs. vojska může on vyhověti pouze po
předběžném schválení a souhlasu ruského voj. velitele. Ruský vojenský velitel mu prý
prohlásil, bude-li čs. vojsko bez jeho souhlasu něco dělati, vyžene svým mužstvem
z místa celé velitelství se všemi vojáky. jednání ruského velitele nasvědčuje tento případ: V obci střední Apši byla 3. rekvirace proviantu pro čs. vojsko. Přes schválení a písemné povolení ONV ruská hlídka vedená poddůstojníkem zabránila odvezení
rekvirovaných věcí s odůvodněním, že k tomu musí být povolení s razítkem sovětským. Důkaz příl. č. 7.410
Bezmocnost místních NV dokazuje toto: Dne 7. XII. 44 bylo zadrženo a odvezeno
z Rachova a okolí 8 lidí, mezi nimi ing. Borodaj Konstantin, ředitele elektrárny v Rachově a notář Lukáč z Trebušan, prý bez vědomí ONV. Takové jednání sovětských voj.
úřadů vyvolává mezi obyvatelstvem neklid a strach a místní činitelé ne aby se starali
obyvatelstvo uklidniti, používají zmatek mezi obyvatelstvem k agitaci a k sbírání podpisů, souhlasu o připojení země k SSSR a vyhnání Čechů. Denně přicházejí lidé na velitelství a žádají, abychom řekli skutečnost, neboť oni nechtějí zůstat, jestli země bude
připojena k SSSR.
Následkem nynější situace bylo s více stran žádáno, aby […] mé doklady, účty za
odebraný proviant byly čs. vojskem proplaceny nebo změněny na doklady opatřené razítkem. Prosím o dodání předepsaných razítek pro velitelství.
Denně přicházejí ženy, rodiče čs. vojáků a žádají podpory, neboť nemají z čeho žít.
Jak již dříve bylo hlášeno, zásoby potravin u obyvatelstva již došly tak, že část obyvatelstva již hladoví, anebo během několika dní začne hladovět. Prosím, aby dle možnosti byla dodána co nejdříve nějaká podpora rodinám čs. vojáků, aby aspoň částečně
mohli být uspokojeni ti, kteří již hladoví. Jedná se o zcela nemajetné a vícečlenné rodiny. NV dosud pro ně nevykonaly nic, spíše jim pomoc odmítají s poukazem, že
přednost patří příslušníkům RA. Též z naší strany neobdrželi nic více než radu, aby
trpěli a čekali. Tento stav je již neudržitelný. Nebude-li podpora ihned poskytnuta,
ztratíme zde veškeré sympatie a to právě u lidí, kteří vlastně dobrovolně přišli k čs.
odvodu. Podporu bude nutno poskytnouti ne v penězích, nýbrž v potravinách, hlavně
kukuřice a též obuv, méně již prádla, neboť za peníze nelze zde nic koupiti. Navrhuji,
aby podpory rozdělovalo VVO, neboť je nebezpečí, že obecní představenstvo tuto podporu zneužije a nedá ji rodinám příslušníků čs. vojska, aby tímto způsobem přinutila
je k přestoupení do jejich řad a do RA.
Jak již dříve bylo hlášeno, osoby loyální k ČSR byly vytlačeny radikálními živly,
tento zjev je výsledkem práce členů NKVD. V době ihned po osvobození bylo mezi
obyvatelstvem nadšení pro ĆSR, avšak příchodem ruského NKVD, bylo den ze dne
oslabováno až konečně v minulých 14 dnech došlo k úplnému rozbití spolupráce
a sympatie k ČSR a čsl. vojsku. Práce ruských voj. úřadů proti ĆSR též je vidět z vý-
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V dané archivní jednotce není uvedená příloha dochována.
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slechů dvou osob, které byly zadrženy naší voj. stráží Podhoverlou. Hlášení o výslechu
přikládám. Příl. č. 8.411 Zmíněna stráž, jak bylo hlášeno, má za úkol zabrániti přechodu
„banderovců“ z Haliče na naše území v úseku „Podohoverlou a Tesčer“. Stráž byla vyslána k výměně stráže dne 6. XII 1944 ráno v 07.30 [hod.]
Navrhuji zaslati do všech obcí seznamy jejich obyvatelů, kteří odtud odešli illegálně do SSSR [roku] 1939 a toho času jsou v čsl. vojsku, neboť stále přicházejí lidé
s prosbou o informace ohledně jejich osudu.
Hlásí, že oboje zdejší kasárna, t. j. zděné i dřevěné barákové tábory jsou střeny SO.
RA osvojuje si právo na veškerý voj. materiál, jak trofejní tak i zanechaný nepřítelem na zdejším území.
Prosím o zaslání menší zásoby oděvu a strůje, prádla, propriet na vystrojení čs.
vojáků. Na příklad dne 7. XII. 1944 přišel vojín Jankovič Jan pěšky z Kamence Podolského. Jmenovaný byl prýléčen na Kavkaze, z nemocnice propuštěn jen s dávkou
chleba na 3 dny. Jelikož jeho cesta trvala asi 25 dnů, prodal vojenský plášť a jiné co
mohl, aby se aspoň uživil. Přišel vyčerpán, zavšiven a v civilním kabátě. Z toho je
jasno, že mimo to je třeba dodati urychleně mýdla a sodu pro všechno mužstvo posádky napraní prádla a mytí těla a kuchyňských nářadí, též mast na svrab.
Žádost o zajištění zásobování, která byla podána ONV pod naším čj. 6/44 na usnesení ONV čj. 434/44, kterým bylo nám zakázáno opatřovati potraviny rekvirací, předkládám na vědomí.
Závěr: Po rozhodnutí NKVD připojiti zemi k SSSR, ONV i NV přestaly jednati
s VVO a nyní již pracují pouze s představiteli ruskými. Následkem toho je nemožné
říditi se dále vaším čj. 21/dův./44 a je nutno vydati ihned nové pokyny a směrnice pro
změněnou situaci. V zájmu bezpečnosti všech čs. orgánů v okrese prosím, aby ihned
byl sem vyslán příslušný činitel, který by, jsa řádně informován a splnomocněn mohl
na místě co nejrychleji nově usměrniti činnost VVO a současně též hned vyjednati
další spolupráci těchto s RA osobním dohovorem se zdejším ruským velitelem. Dopisování o tom je nežádoucí a zdlouhavé pro věc takové důležitosti a spěšnosti. Sám
jednati nemohu, neboť nebyl jsem informován VOÚ o posledních událostech a tak
vím jen to, co vidím a co kde slyším od osob soukromých.
V případě vyslání takového orgána nedoporučuji soustřediti ihned v sídle VVO
všechny do okresu vyslané čs. orgány, neboť je jisté, že pravděpodobně dojde k výtržnostem a násilí proti nim se strany nezodpovědných místních radikál, neboť situace je zde stejná jako byla v březnu 1939 na Slovensku. I zde nyní platí „Češi ven“.
Mínění jiné nelze za daných poměrů očekávati pro strach a hrůzu za následky.
K tomuto závěru dospěl jsem po soukromé rozmluvě se zdejším okresním náčelníkem a předsedou ONV Dr. Štefancem a s přidělenými 3-mi důstojníky SO a velitelem OPČ, kteří poměry a náladu obyvatelstva znají lépe než já, neboť jsou všichni
národnosti ukrajinské a bydlí trvale v okrese resp. zemi více 30ti let. Sám vidím, jak
poměry den ze dne se zhoršují, jak všude rozhoduje s konečnou platností jen rozkaz
RA a NKVD, kteří vědomě řídí celou akci o připojení k SSSR, jak se všichni loyální občané bojí a jak bezmocní jsme zde my, bez moci a prostředků, vystaveni libovůli.
O naší spolupráci není nejmenšího zájmu.
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Během dnešního dne odpoledne navštívím opět místního ruského velitele, abych
po příjezdu Vašeho orgána věc nějak domluvil.
Ukončeno dne 9. XII v 12. hod.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2157/taj.; opis.

DOKUMENT 213

1944, 8. prosince, Moskva – Z. Fierlinger informuje československý Londýn o situaci
na Podkarpatské Rusi a o postoji Slovenské národní rady.

1./ Tvá 470. Myslím, že obsah Tvé depeše odpovídá již dnešnímu stavu. Mohu Tě
ujistit, že sovětské orgány postupují naprosto loyálně a korektně (sic). Též je zde názor,
že nějaké komplikace jsou naprosto nežádoucí a že je třeba se jich vystříhat.
2./ Podle výpovědí z Karpatské Ukrajiny se vrátivšího našeho poslance je velká
většina obyvatelstva pro připojení k SSSR. Členové komunistické strany, přijíždějící
z Moskvy s jinými směrnicemi odpovídajícími našemu i sovětskému stanovisku, narážejí na značný odpor. V Užhorodě bylo našemu poslanci řečeno, že každý, kdo by
se na schůzi postavil proti připojení k SSSR, je vystaven nejhorším útokům. Pokusy delegace něco proti tomu podnikat, jsou marné. Se strany našich vojenských orgánů
staly se snad chyby. Tak na příklad v jednom případě náš posádkový velitel zatkl prý
kněze vrátivšího se ze schůze, kde mluvil pro připojení k SSSR. Kněz byl obyvatelstvem z vězení osvobozen a v celém okolí to způsobilo značný rozruch. V druhém
případě prý jeden náš rotmistr zastřelil místního příslušníka milice. Případ je vyšetřován vojenskými sovětskými orgány.
Delegace je isolována a bezmocná. Nábor se provádí, avšak spousta dobrovolců se
hlásí do rudé armády a obléhá sovětské vojenské komisariáty.
Informátor je spolehlivý člověk, avšak jeho informace nemohou dávat skutečný
obraz o celkové situaci. Je třeba vyčkat. Teprve Němec po svém příjezdu může dát
autentické informace.
3./ S členy delegace jsem měl již dva rozhovory za přítomnosti Gottwalda a Kopeckého. Delegáti celkem potvrzují názory hájené již v Londýně a sdělené Tvou depeší
– Dodávají ovšem, že žádné dohody nemohlo být, jelikož nemohli mluvit jménem slovenského národa; nejsou proto oprávnění nějakou dohodu uzavírat. Souhlasí s názorem, že representativní národní orgán musí být budován ze zdola cestou místních
a okresních národních výborů a že tudíž SNR, jakmile dojde k ustanovení zemského
národního výboru, bude nucena složit účty ze své činnosti a bude se musit nechat potvrdit. To odpovídá též názoru presidenta. SNR je ochotna spolupracovat s naší delegací pro osvobozené území. Ve vládní delegaci chtějí vidět spojku mezi vládou a SNR.
Ve smyslu rozhovorů v Londýně a naší smlouvy se Sověty náš delegát převezme
tedy území předané mu vrchním velením rudé armády a odevzdá je do správy SNR.
Podle názoru delegátů ústava z roku 1920 nemůže být ve svém celku platná a je uznávána jimi pouze jako základ a vodítko. nedoporučují, aby vláda vynášela další dekrety;
jinak je nebezpečí, že budou odmítnuty nebo pozměněny. Teprve až řádný slovenský
representativní orgán bude demokratickou cestou konstituován může být jednání
o všech otázkách ústavy a státní organisace. V tom ohledu názory delegátů nezdají se
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být dosud plně vyhraněnými. Mají námitky proti rozdělení na 4 stejnorodé administrativní části, neboť jim to připadá jako degradace Slovenska. Myšlenka Ursínyho,412
že celostátní zákony by nabyly platnosti teprve, budou-li schváleny majoritou poslanců Slovenska, respektive Českých zemí, byla ovšem potírána, a to zejména v té
formě, jak byla Ursínym přednesena. Zdejší poslanci dotkli se otázky, kdy by mělo
dojít k návratu presidenta Beneše a vytvoření nové vlády. Podle jejich názoru by se tak
nemělo stát dříve, dokud Praha nebude osvobozena. Ačkoli delegáti měli na to poněkud jiný názor, přece jen s tím celkem souhlasili.
Podtrhuji znovu, že šlo pouze o rozhovory a o přátelskou výměnu názorů a ne
o nějaké jednání. Myslím, že tyto informace mohou zajímat presidenta a vládu. Zejména po událostech na Podkarpatsku bude důležité, aby spolupráce SNR byla těsná
a harmonická, aby nedocházelo ke konfliktu.
Dosud s oficielní sovětské strany není žádné známky, že by chtěl někdo delegaci
přijmout, ačkoli jsem mluvil o tom asi třikráte se Zorinem. Slíbil, že o tom bude rozhodnuto, až Molotov a Děkanozov413 nebudou zaneprázdněni jednáním s Francouzi.
Snad je přijme některý z vicekomisařů. uspořádal jsem pro delegaci recepci, na níž byli
přítomni hlavně literáti a profesoři a funkcionáři Všeslovanského výboru. Zval jsem
Zorina, ale ten odmítl, vymlouvaje se na práci. Navštívil jsem s delegáty Všeslovanský
výbor, kde jsme byli přijati předsednictvem a kde se mluvilo hlavně o spolupráci slovanských národů. Jinak delegáti navštěvují divadla a jsou v dobré náladě.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3011.

DOKUMENT 214

1944, 8. prosince, Bukovec – Podklady generála L. Svobody, č. j. 263/taj. 1944, pro
jednání generála K. Klapálka na Velitelství osvobozeného území.

V důsledku toho, že velitel IV. Ukrajinské fronty nedal souhlas k mé návštěvě
u VOÚ, posílám k Vám gen. Klapálka k projednání níže uvedených otázek.
O jednání prosím provésti zápis.
1/ Informace o situaci 1. čs. sboru:
a/ Na frontě /příloha operační mapa k 8. XII.1944/
b/ Děl. pluk 5 – I. oddíl 152 mm v pal. post.
– II. oddíl 152 mm pohotovost k 25. XII.
Pohotovost zadržuje výcvik traktoristů na JATZ – 12, nedostatek aut.
Dne 8. XII. 1944 nařídil vel. 18. armády urychliti výcvik pluku – bojová pohotovost
nařízena k 17. XII. 1944.
OTRAD /zvukoměrný oddíl/ – žádán již dvakrát v Moskvě – plně ukompletován.
2/ Doplňky 1. čs. sboru: od 11. XI. – 4. XII. 1944

412

413

Ján Ursíny (1896–1972). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Urs%C3%ADny (citováno
k 12. 8. 2016).
Vladimír Georgijevič Děkanozov byl tehdy vedoucím zahraničního oddělení NKVD.
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a/ Doplňky od VOÚ – „Mob“ . . . . . . . . . . . . . 945
b/ zajatecké tábory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
c/ nábor dobrovolců – Slováci. . . . . . . . . . . . . 123
Schválení dobrovolného náboru – důvody.
d/ Doplňky od VOÚ od 10. XII. pro 1. čs. sbor. Transport z mobilisovaných z OÚ
je již velmi dobře zaběhnut, stanice Lavočná a Sambor jsou plně vybaveny. 4 první
transporty odjely z Lavočné během 12 hodin.

Vyřazení nespolehlivých osob – letců Slováků /příloha/.
Kam odeslat tyto osoby?
Podřízenost 1. čs. letecké divise:
a/ po stránce operační – nyní 2. VA, navrhuji k 8. VA – 4. UF.
b/ osobní a materielní – doposud u 1. čs. sboru.
6/ Mobilisace koní – pro 1. čs. sbor 500 koní od VOÚ.
Důvod 2 min. oddíly 120mm převésti na hypomobilní.
Prapory částečně převésti na soumary /kul., min, spoj./.

3/ Výcvik:
U brigád – výcvikové prapory
a/ přecvičují 7 – 10 dní,
b/ cvičí nováčky 6 týdnů,
c/ přecvičují poddůstojníky 10 dní,
d/ cvičí poddůst. 6 týdnů.
U tankové brigády – výcviková tanková rota provádí výcvik tankových posádek –
2 měsíce
U sboru – výcviková spojovací rota,
– výcviková ženijní rota.
Výcvik důstojníků:
a/ Kurs velitelů čet – 1 měsíc, pro poddůst. s bojovými zkušenostmi a poddůstojníky čs. armády.
b/ Kurs velitelů čet – 3 měsíce, pro nováčky a vojíny s aktivní službou v poli nebo
sloužícími dva roky v čs. neb jiné armádě a schopných svojí inteligencí k výcviku na
velitele čet.
Odeslání frekventantů pro kurs velitelů čet od VOÚ.
Sborové autoučiliště – 40 dní.
Cvičí 100 šoférů, 40 traktoristů.

7/ Nespolehlivé osoby z mobilisovaných na OÚ – vrácení.
8/ Odeslání osob k 1. čs. sboru:
kpt. Světelský a mob. důst. ukr. národnosti – význam,
škpt. Záhora, npor. Němec a ostatní z jeho skupiny,
ppor. Ifner, ppor. Patlevič, čet. Begeš – všechny na žádost osvět. důst.
žen. rotu – 123 mužů pro výcvik ve spolupráci s tanky.
Npor. Reicin ponechání u 1. čs. sboru.
mjr. gšt. Selner – rozhodnutí o jeho žádosti.
9/ Odeslání aut k 1. čs. sboru:
Důvod – velký nedostatek aut,
podle rozhodnutí Moskvy všechny auta jsou na štaty 415 1. čs. sboru, všechen
benzin počítán na úkor limitu 1. čs. sboru.
Ponechat 5 aut – šetření benzinem, sboru vydán poloviční limit.
10/ Transport z Moskvy cenných papírů – 23 tun.
Přijede 11. XII. do Lavočné s ppor. [A.] Horným a ochranou 15 mužů. Transport
provést prostředky VOÚ.

4/ Evidence:
Přechodně zřídit u sboru „Doplňovací správu“. U každé brigády samostatnou evidenci jako u náhr. tělesa.

11/ Vojenská a politická situace na Zakarpatské Ukr.

5/ Letecká skupina:
Organisace: 4 pluky – 1. stíhací – má materiál,
– 2. stíhací – ve výcviku nemá materiál,
– 3. bitevní – má materiál,
– 4. bombardovací – ve výcviku.
Moskva žádána o schválení organisace 1. čs. letecké divise.
5. XII. 1944 odejel mjr. Lisický 414 a kpt. Obuch do Moskvy ke konečnému vyřízení
organisačních otázek čs. leteckých jednotek.
Otázka velitele.

13/ Příchod k 1. čs. sboru: plk. gšt. Talský,
pplk. děl. Vogl,
mjr. jezd. Bílej.
Návrhy na jejich zařazení.

414

Mikuláš Lisický (1908–1987). Z pověření generála Ferdinanda Čatloše odletěl 4. srpna 1944 na sovětskou stranu. Na palubě letadla byla i delegace Slovenské národní rady. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 173.
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12/ Organisační plán VOÚ – informace.

14/ Příděl 5 psacích strojů pro 1. čs. sbor.
Velitel 1. čs. sboru:
brig. gen. SVOBODA Ludvík v.r.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15. Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-360-5.

415

Rozumí se válečné tabulky počtů vojenských útvarů.
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DOKUMENT 215

1944, 9. prosince, Londýn – Náčelník hlavního velitelství předává 2. oddělení Hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku o zřízení hlavního velitelství a s rozkazy
pro generály L. Svobodu a A. Hasala.

Zašlete vel. sboru tento rozkaz:416
President republiky zřídil dnem 19. září 1944 Hlavní velitelství. Gen. INGR ustanoven hlavním velitelem.
Působnost HV a úpravu poměru HV a podřízených velitelství jednotek a složek dostanete poštou. Předběžně nařizuji toto:
Hlavní velitel je nejvyšším vojenským velitelem všech polních útvarů čs. branné
moci v zahraničí a všech útvarů čs. branné moci a ozbrojených jednotek, které vedou
boj proti nepříteli na domácí půdě.
Sbor podléhá ve věcech operačních, operačně materiálních a s hlediska všeobecné
administrativy tomu veliteli, do jehož svazku je včleněn. V ostatních věcech podléhá
hlavnímu veliteli takto:
skrze velitele OÚ: ve věcech doplňování mužstvem, doplňování důstojníky posílanými ze zahraničí a mobilisovanými na OÚ, ve věcech náhradního pluku a ve vojensko-správních věcech pro osvob. území.
Hlavní velitel s i vyhražuje bezpodmínečně a přímo rozhodování o zásadních otázkách týkajících se sboru, jako: o změnách v organisaci, o změně použití sboru, o ustanovení náčelníků štábů vyš. jednotek, velitelů vojskových těles, jim na roveň
postavených a vyšších, o jmenování důstojníků a jejich povyšování, o školení na důstojníky, o návrzích na vyznamenání, o změnách v materiálním vybavení. Pokud o některých těchto věcech rozhoduje MNO, projedná je s ním HV.
Je nepřípustné jednati se spojeneckými činiteli o zásadních věcech dříve, dokud zásadně nerozhodl HV nebo VOÚ. Rovněž není přípustné prováděti opatření, která
podle platných zákonů nařízení spadají do pravomoci jiných ústavních činitelů, na př,
povyšování, udělování vyznamenání. Dále není dovoleno zasahovati do opatření, která
má prováděti na OÚ vládní delegát nebo VOÚ, na př. vyhlašování mob. Sbor bude zařaďovati bez výhrady důstojníky, které mu přidělí VOÚ.
Hlášení, nařízená rozkazem, který dostanete, zasílejte přímo HV, rovněž věci
určené pro MNO. ve věcech, ve kterých jste podřízen skrze VOÚ, jednejte přímo
s ním; on bude hlásiti HV o provedených opatřeních. V naléhavých věcech, vyhražených k rozhodnutí HV, zprostředkuje spojení radiotelegraficky gen. Píka. Touto cestou hlaste co nejčastěji o situaci sboru, o bojích, o počtu a stavu osob i materiálu,
o ztrátách a o význačných událostech, v prvním pořadí naléhavosti třeba i před jinými
depešemi. HV musí informovati presidenta a vládu a řešiti touto cestou naléhavé
otázky týkající se sboru. Dosavadní hlášení jsou velmi řídká.

Gen. Píka Vám sdělí rozkaz, který jsem sdělil gen. Svobodovi. Jednejte přímo se
Svobodou ve věcech uvedených v rozkaze. Hlaste skrze p9ku, pokud možno nejčastěji,
o průběhu mob., o doplňování sboru a o voj. situaci na OÚ. Úprava a působnost VOÚ
ve smyslu tohoto rozkazu bude provedena zvláště.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18, Hlavní velitelství č. j. 4630/dův. – 1. odděl.
1944. Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 13/1/2, Depeše poř. č. 6786/1.

DOKUMENT 216

1944, 9. prosince, Londýn – Náčelník hlavního velitelství předává 2. oddělení depeši
pro generála H. Píku s určením pro generály L. Svobodu a A. Hasala ve věci disponování s důstojníky z Velké Británie.

Pro gen. SVOBODU:
Gen. HASAL hlásí, že jste podržel u sboru některé důstojníky určené pro VOÚ. Naopak, že jste dal VOÚ k disposici důstojníky, které MNO vyslalo s určením pro sbor.
Proto nařizuji:
Všemi důstojníky vyslanými na východ bude disponovati VOÚ buď pro sbor nebo
pro svoji potřebu.
Odešlete k VOÚ npor. Hlubíka. V případě, že jste dosud nezařadil mjr. SELNERA
jako náčelníka štábu sboru, odešlete ho také. VOÚ Vám odešle důstojníky podle svého
rozhodnutí.
Pro gen. HASALA:
Gen. Svobodovi jsem nařídil: /sdělte předešlo depeši/.
Rozhodněte a odešlete proto ke sboru důstojníky, kterých můžete postrádati.
U sboru je potřeba veliká. Uvažte u těchto: SATORIE, SLEZÁK, TOMIŠKA, LIŠKUTÍN, KUNOŠI, které jsem již dříve nařídil Píkovi přiděliti ke sboru. Pplk. PERNIKÁŘE dejte k disposici Píkovi, který ho potřebuje.
Bude-li zapotřebí pro výcvik doplňků mobilisovaných na OÚ důst. znalých ruských zbraní, vyžádejte si je ze zraněných a postradatelných důstojníků sboru.
Pro Vás:
Mjr. SELNERA jako jediného zpravodajce je zapotřebí pro VOÚ. Zařadění jako náčelníka sboru by mělo ovšem přednost. HLUBÍK byl určen jako pobočník ke gen. Hasalovi.
Dokud nebude rozhodnuto o postavení let. pluků, o čemž jste dosud nehlásil, nelze
počítat se zřízením vyšší jednotky letecké a činiti osobní disposice.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-104/18, Hlavní velitelství č. j. 940/taj. 1. odděl. 1944.
Dále tamtéž, sb. „22“, sign. 22-12/13.

Gen. Hasalovi zašlete tento rozkaz:417
416

417

Generál H. Píka rozkaz předal svým č. j. 4047/taj. z 15. prosince 1944. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign.
12/1/2.
Generál H. Píka rozkaz předal svým č. j. 4047/taj. z 15. prosince 1944. VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR,
sign. 12/1/2.
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DOKUMENT 217

DOKUMENT 219

1944, 9. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu,
aby neuděloval dovolené svým příslušníkům na území převzatého do československé správy, nerušil punkt v Lavočné, a příjezdu štábního kapitána S. Rady s povolením k náboru zajatců u 2. ukrajinského frontu.

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení pobočníka generála A. Hasala podporučíka J. Lalo
pro náčelníka štábu Velitelství osvobozeného území k jeho zadržení sovětským velitelem města dne 8. prosince 1944.

1./ Neudělujte další jakékoliv dovolené příslušníkům 1. čs. sboru do území, převzatého do čs. správy, poněvadž stávající situace to nedovoluje.
2./ Prosím, aby sborný punkt v Lavočné nebyl rušen do území, převzatého 15. t. m.,
poněvadž Vám odešlu dalších asi 400 osob, které nudu presentovány ve Volovém.
O zrušení sborného punktu Vás ještě vyrozumím.
3./ Škpt. Rada418 hlásil se u VOÚ a požádal o uvědomění Vás o tom, že obdržel povolení k náboru zajatců u II. UF.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 82.

DOKUMENT 218

1944, 9. prosince, Chust – Velitel osvobozeného území žádá velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o materiální výpomoc s benzinem a výstrojí.

1. V důsledku odesílání vojenských osob k sboru nachází se velitelství osvobozeného území ve velmi obtížné situaci v otázce zásobování benzinem a v krátké době nebude zde již ničeho. Prosím, proto zašlete benzin co nejdříve.
2. V kompletech výstroje, jež jste nám zaslali, nachází se jen pouze 1. garnitura
prádla na každý komplet, jelikož je nutno toto prádlo prát, třeba ještě jedné soupravy
pro výměnu. K tomu je třeba ca 2.000 souprav. Jelikož hrozí nebezpečí zavšivení, prosím o urychlené zaslání.
3. Sdělte nám, máme-li Vašim raněným dovolencům, jež se vracejí z voj. nemocnic velmi nedostatečně vystrojeni a jsou odesíláni těmito k nám vyměňovati resp. doplňovati výstroj. Přicházejí bez jakýchkoliv dokladů mimo osobních.
4. Vzhledem k tomu, že 1. čs. sbor nachází se na území ČSR je nutno řešit otázku
platů podle starých čs. předpisů. Pro projednání této otázky vyšlete k nám svého zástupce, nejlépe škpt. Slabého, s nímž by byla tato zátka projednána.
5. Prosím o zaslání aspoň ještě 200 přikrývek pro nemocné.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/2/1, č. j. 673/ 1944.

418

Svatopluk Rada (1903–1952). Více: https://de.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_Rada (citováno k 12. 8.
2016).
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Pane plukovníku, prosím o laskavé vyslechnutí mého případu.
Dne 8. prosince 1944 přišel do vládní budovy předseda Národního Výboru s jedním mužem a začali vylepovat /manifest o připojení/. Já jsem to uviděl, že vylepují plakáty po našim chodbám a já jsem jim hovořil: „Kdo Vám povolil vylepovat plakáty
v budově vládního delegáta?“ Dostávám odpověď: „Já jsem si dal to právo, poněvadž
to je budova naše a Vy tady nemáte co hledat.“ Já odpovídám: „Jakým právem Vy mně
můžete říci, že já tady nemám co hledat, když já za to bojoval 5 let a Vy jste seděl
doma, pracoval pro blaho maďarského panstva.“ On se začal se mnou hádat. Já jsem
mu řekl: „Když nemáte povolení od nějakého velitele, tak ty plakáty tady vylepeny
nebudou.“ Šel jsem a sundal jsem plakát. Odešel k veliteli města. Tam mu něco namluvil, co vůbec není pravdou. Posílá pro mne strážných a staršího lejtenanta. „Vás vyzývá velitel města, buďte tak laskav dostavte se k němu.“ přicházím k veliteli města.
Dostávám otázku: „Vy jste pobočník pana generála?“ „Ano“. „neuznávám žádného
vládního delegáta a je to pravda, že Vy tady nemáte co hledat. Zavřete ho. My ho naučíme.“
Pane plukovníku, je pravda na světě? Člověk, který seděl doma, pracoval pro maďarské panstvo, má právo mně posadit, když já jsem bojoval za to 5 let, abych se mohl
svobodně vrátit domů. Dnes on má právo a já ne.
Prosím o laskavé vyšetření mého případu a uvolnění z vězení, jako muže, který stál
za pravdu a bude stát.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2156; opis.

DOKUMENT 220

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení náčelníka štábu Velitelství osvobozeného území
plukovníka J. Hrabovského k zadržení podporučíka J. Lalo sovětským velitelem
města 8. prosince 1944.

Dne 8. XII. t. r. v 15.45 hod. místního času přišel jsem do své kanceláře.
Asi v 16.00 hodin dostavil se ke mně Josef Papulej, vedoucí kanceláře úřadu vládního delegáta, který mně sdělil, že ppor. Lalo,pobočník velitele OÚ, byl odveden hlídkou RA 1 důst. a 4 voj. /ozbrojeni/ z kanceláře pobočníka sv. č. 18 /I. poschodí/ a je
držen na velitelství města /mjr. Kruckich/.
Pan Papulaj mně zběžně vysvětlil incident, který se přihodil asi v 15.00 hodin místního času v budově vládního delegáta takto:
Pan Sikora, předseda okresního výboru přišel do budovy vládního delegáta s civilními osobami a příslušníkami RA a v koridoru budovy vládního delegáta vyvěšoval nějaké plakáty. Ppor. Lalo, který v té době se nacházel na chodbě, tázal se ho, zda
má k tomu povolení, neboť budova je sídlem vládního delegáta. Na to pan Sikora se
na něj rozkřikl: „To je budova Okresního výboru a Vám do toho nic není a zde nemáte
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co hledat.“ Když ppor. Lalo se pak vrátil do své kanceláře sv. č. 18, po nějaké době přišla hlídka RA a odvedla jej k sovětskému veliteli města.
Povolal jsem ihned pplk. Koutníka, podnáčelníka štábu a vysvětlil mu krátce případ. Na to v jeho přítomnosti jsem telefonoval mjr. Kruckich: „Dověděl jsem, že ppor.
Lalo ,pobočník generála Hasala byl před nějakou dobou odveden z úřední místnosti
čs. vládního delegáta Vaší ozbrojenou hlídkou.“ Mjr. Kruckich odpověděl, že ppor.
Lalo byl zadržen civilisty, poněvadž prý bránil v úřední činnosti NV a vyhrožoval přítomným osobám, že je zastřelí jako hady. Na to jsem já řekl, že jsem se dozvěděl, že
ppor. Lalo chtěl zabránit, aby v budově vládního delegáta se vylepovaly bez povolení
plakáty. Současně jsem požádal mjr. Kruckich, aby ppor. Lalo propustil, abych já mohl
učiniti další kroky. Mjr. Kruckich sdělil, že má u sebe civilní osoby a že on věc vyšetřuje, že pak propustí ppor. Lalo a zašle materiál. Tím první telef. rozmluva byla ukončena a znovu jsem zjistil u p. Papujaje, kdo odvedl ppor. Lalo. Pan Papujaj potvrdil, že
ppor. Lalo byl odveden ozbrojenu hlídkou RA z úředních místností vládního delegáta, a toto potvrdil též kapitán Šťastný, kteří oba odvádění hlídkou ppor. Lalo viděli.
Poslal jsem por. Valjo s panem Papulajem k veliteli města /mjr. Kruckich/, aby tlumočili, že por. Lalo byl odveden ozbrojenou hlídkou 4. voj. osob RA s úřední místnosti. Po krátké době se vrátil por. Valjo s p. Papulajem a hlásil mně: „Hlásil jsem
mjr. Kruckich, že náč. štábu mně poslal, abych Vám přivedl svědka, který viděl, jak
ppor. Lala odvedli 4 ozbrojení vojíni RA. Mjr. Kruckich odpověděl, že to není pravda,
že ppor. Lalo byl odveden civilisty. Por. Valjo na to reagoval, že přivedl svědka, který
to viděl. Na to mjr. Kruckich odpověděl, že to bylo na přání civilistů a přiznal, že ho
odvedli z úřední místnosti vládního delegáta ozbrojení vojíni RA.
Po tomto hlášení, znovu jsem volal telefonicky mjr. Kruckich a v přítomnosti pplk.
gšt. Koutníka a pplk. Kokrdy, styčného důstojníka u IV. UF jsem mu sdělil: „Ppor.
Lalo byl odveden ozbrojenou voj. hlídkou RA z úřední místnosti. Žádám Vás, aby
ppor. Lalo byl ihned propuštěn, abych já zavedl s ním úřední šetření v přítomnosti
Vašeho důstojníka.“ Mjr. Kruckich mně odpověděl, že ho nemůže propustiti, poněvadž on musí věc vyšetřiti. Může jej vypustiti teprve po 3 – 4 hodinách, jakmile skončí
šetření.
Sdělil jsem mjr. Kruckich, že gen. Hasal se nachází právě na IV. UF a že jsem nucen
poslat telegram na IV. UF. Mjr. Kruckich odpověděl: „Pošlete telegram, já rovněž pošlu
telegram.“ Tento rozhovor byl asi v 16.50 místního času.
Na to jsem měl poradu se státním radou Hálou a potom s por. JUDr. Ježilem a rozhodl jsem se poslati v celé záležitosti přípis p. mjr. Kruckich, jehož opis přikládám.419
O 17.45 hod. doručil por. Valjo dopis přímo mjr. Kruckichovi; od mjr. Kruckich nedostal jsem žádnou odpověď.
Na to jsem připravil znění telegramu pro IV. UF. Asi v 18.10 hod. dostavil se ke
mně pan státní rada Hála, kterému jsem vysvětlil svůj postup v záležitosti ppor. Lalo
a který s mým postupem souhlasil.
Okolo 18.45 hod. donesly se mně zprávy o tom, že se chystají demonstrace proti
čs. vládní delegaci a to u budovy, kde čs. vládní delegace úřaduje.

419

V dané archivní jednotce není dochován.
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Po poradě s podnáčelníkem štábu, rozhodl jsem se informovati sovětského velitele
města, aby byla učiněna společná opatření.
Volal jsem mjr. Kruckich a teprve za 25 minut /asi o 19.15 hod. místního času/
jsem dostal spojení s mjr. Kruckich, kterému jsem sdělil: „Pane majore, chtěl bych
s Vámi mluvit osobně v jiné vážné záležitosti a prosím, abyste mi sdělil, kdy můžete
přijít.“ Na to mjr. Kruckich řekl, že má práci. Opakoval jsem, že se jedná o vážnou
věc. Mjr. Kruckich mně pak oznámil, že mně do 21.00 hod. místního času zatelefonuje.
Pak jsem odešel na večeři a zatím byl odeslán telegram náčelníkovi štábu IV. UF
/viz přílohy/. Do 21.000 hodin mně mjr. Kruckich nezvonil, načež v 21.15 hodin jsem
sám volal telef. mjr. Kruckich.
žádal jsem znovu mjr. Kruckich, abych mohl s ním mluviti osobně ve vážné záležitosti. Když mjr. Kruckich mi sdělil, že nemůže přijíti, řekl jsem, že ho sám navštívím
v jeho úřední místnosti /telefonoval jsem v přítomnosti pplk. Kokrdy/. Když jsem se
chystal na cestu, služba mně hlásila, že gen. Hasal se vrátil z cesty. Pplk. Kokrda oznámil mjr. Kruckich, že již nepřijdu, poněvadž musím jíti s referátem k veliteli OÚ, který
se právě vrátil ze štábu IV. UF.
Na to jsem podal hlášení veliteli OÚ div. gen. Hasalovi o celém případu ppor. Lalo.
Zdůrazňuji, že při všech telefonických rozhovorech s majr. Kruckich v případě
ppor. Lalo byli přítomni: pplk. gšt. Koutník, podnáčelník štábu a pplk. Kokrda, styčný
důstojník u velitelství IV. UF /tento poslední nebyl u prvního telef. rozhovoru/.
Odmítám kategoricky nařečení, že jsem vyhrožoval mjr. Kruckich, že jakmile
ihned nepropustí ppor. Lalo, vynutím si jeho uvolnění silou zbraní. O vynucení nebyla
vůbec řeč, tím méně o použití zbraní k tomuto účelu. Všechny moje telefonické rozhovory s mjr. Kruckich mohu potvrditi svědkové. Osobně jsem s mjr. Kruckich vůbec
nemluvil, jedině telefonicky, jak výše uvedeno.
Žádám proto úřední vyšetření celého případu a informovati správně, tak jak se
události skutečně zběhly, náčelníku štábu IV. UF.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 221

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení podplukovníka R. Kokrdy o jednání plukovníka
J. Hrabovského se sovětským velitelem města Chust v záležitosti podporučíka J. Lalo dne 18. prosince 1944, pokud byl tomu přítomen v kanceláři náčelníka štábu
Velitelství osvobozeného území.

Asi v 19.00 hodin místního času přišel jsem do kanceláře náčelníka štábu spolu
s pplk. gšt. Koutníkem a zastal jsem plk. Hrabovského držícího sluchátko polního telefonu, žádající o spojení s velitelem města mjr. Kruckich. Když po nějaké chvíli se
uskutečnilo, měl náč. štábu následující rozhovor /pokud si pamatuji/:
„Gospodin major, kak děla? podporučík Lalo ještě u Vás – da? Nět ja nechoču govorit s Vámi na sčot gotovo, ja dolžen s Vámi govorit po drugomu dělu – po vážnom
dělu. Buďte tak ljubezni a ukažíte mne kagda Vy možetě posetit menja na štábe. Teper
Vy zanjaty? Možet byt posle? V kakoje vremja? Snačit Vy menja pozvonítě? Do 9 časov
zdešnovo vremja. Charašo.“

[251]

Tak zhruba zněl rozhovor plk. Hrabovského s mjr. Kruckich, vojenským velitelem
města. Pak mně náč. štábu informoval o incidentu a dal mně přečíst dopis, který odeslal mjr. Kruckich, ve kterém žádá uvolnění ppor. Lalo, aby mohl zahájiti šetření s jmenovaným, podléhající československé jurisdikci ve smyslu československého smlouvy.
Po večeři, asi ve 20.00 hodin, navrátil jsem s náčelníkem štábu do jeho kanceláře,
kde bylo plk. Hrabovskému hlášeno, že telegram o případu por. L. byl odeslán náč.
štábu IV. UF. Do 21.00 hod. místního času očekával náč. štábu telefonické vyzvání,
jak mjr. Kruckich slíbil. Když ještě asi ve 21.15 hodin mjr. Kruckich nevolal, plk. Hrabovský zavolal sám a když dostal spojení s mjr. Kruckich tázal se jej, zda jej může navštívit. Na odpověď posledního, kterou jsem pochopitelně neslyšel, odpověděl plk.
Hrabovský: „Gospodin major, ja dolžen v Vámi gavarit po važnom dělu. Raz vy nemožte – da ja mogu přijíti k Vám. Vy soglasen? Kagda? Sejčas? Ja jdu nemedleno. Do
svidanija.“
Plk. Hrabovský se oblékl a žádal mně, abych jej na sjednanou schůzku doprovodil,
když v tom přišel doz. důstojník se právě vrátil a chce mluvit s náčelníkem štábu. Plk.
Hrabovský mně požádal, abych zavolal mjr. Kruckich a omluvil jej, že se nemůže dostaviti v důsledku návratu velitele OÚ. To jsem udělal asi ve 20.30 hod. a po telefonické rozmluvě s mjr. Kruckich jsem z budovy VOÚ odešel.
Prohlašuji se vší rozhodností, že během telefonních rozhovorů náčelníka štábu
VOÚ s vojenským velitelem města mjr. Kruckich plk. Hrabovský nikdy ani slova se nezmínil, že chce použíti násilné intervence pro uvolnění ppor. Lalo, aniž použil v jakékoliv formě výhružky o zákroku zbraní k témuž účelu.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.

DOKUMENT 222

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení podplukovníka V. Koutníka ve věci zadržení podporučíka J. Lalo.

1/ Dne 8. listopadu t. r. pracoval jsem pře druhou hodinu v noci v kanceláři VOÚ
a proto po obědě, cítě se velmi unaven, odešel jsem domů, abych si trochu odpočinul.
Na cestě do kanceláře asi v 16.00 hodin místního času potkal jsem plk. vrzáčka, který
mně několika slovy informoval o zadržení ppor. Lala. Přišel jsem do kanceláře několik minut po 16.00 hodin a byl jsem ihned zavolán k náčelníku štábu plk. gšt.
Hrabovskému, který mně vysvětlil stručně případ zadržení ppor. Lala. Na to plk.
Hrabovský telefonoval sovětskému veliteli města mjr. Kruckich, že se dověděl o tom,
že ppor. Lalo, pobočník gen. Hasala, byl odveden z úřední místnosti sovětskou
ozbrojenou hlídkou. Na odpověď mjr. Kruckich /řekl mně plk. Hrabovský po skončení
rozhovoru, že mjr. Kruckich mu odpověděl, že ppor. Lalo byl zadržen civilisty proto,
že bránil činnosti Národních Výborů a vyhrožoval postříleti je jako hady/ pokračoval
plk. Hrabovský ve svém telefonním rozhovoru asi v tom smyslu, že ppor. Lalo zabraňoval vylepování plakátů v budově vládního delegáta a žádal na konec o propuštění
ppor. Lalo, aby mohl učiniti další kroky.
Poté dostavil se p. Papujej, úředník vládního delegáta, který v mé přítomnosti
pověděl, že ppor. Lalo byl odveden z čísla 18 /kancelář pobočníka a vchod do úřadu

[252]

ministra a velitele OÚ/ ozbrojenou sovětskou hlídkou. Vrátil jsem se do své kanceláře,
abych vyřídil nějaké běžné věci. Když jsem později přišel do kanceláře náčelníka štábu,
plk. Hrabovský se rozhodl, poněvadž ppor. Lalo nebyl dosud propuštěn a bylo třeba
zavésti patřičné šetření, že znovu zatelefonuje mjr. Kruckich. Zavolal telefonicky sovětského velitele města a řekl mu, že ppor. Lalo byl odveden ozbrojenou vojenskou
hlídkou RA a že žádá o jeho propuštění, aby mohl zavésti s ppor. Lalo patřičné šetření
za přítomnosti jeho /mjr. Kruckich/ důstojníka. Dále sdělil plk. Hrabovský mjr. Kruckich, že velitel OÚ, gen. Hasal, jest s ministrem u IV. UF a že je nucen poslat mu telegram. Po skončení tohoto telefonického rozhovoru, sdělil mi plk. Hrabovský, že
mjr. Kruckich nemůže ppor. Lalo propustit dříve, než za 3–4 hodiny, když skončí šetření.
Později dostavil se pan konstořní rada Hála,420 vedoucí člen státní rady, které plk.
Hrabovský informoval o celé záležitosti. Pak byl povolán do kanceláře náčelníka štábu
por. JUDr. Ježil a v jeho a mé přítomnosti byl koncipován dopis sovětskému veliteli
města, který byl v 16.45 hodin odeslán po por. Valjovi sovětskému veliteli města
mjr. Kruckich.
Později v mé přítomnosti plk. Hrabovský koncipoval znění telegramu pro náčelníka štábu gen. lejt. Kořenoviče.421 Poněvadž došly zprávy o tom, že se chystají demonstrace a že vládní budova má býti obsazena, povolal náčelník štábu plk. Hrabovský
do své kanceláře konsitorální rada Hála, kterého plk. Hrabovský informoval o opatřeních případě ppor. Lalo a opatřeních pro zítřek, které on schválil. Později dostavil
se kanceláře náčelníka štábu ještě p. Pollák z úřadu vládního delegáta a sekretář ministra Němce, pan Cinke.
Po poradě se mnou, náčelník štábu rozhodl, aby sovětský velitel města byl informován o tom, co se chystá na zítřek, aby osobně s ním promluvil o společných opatřeních.
Vrátil jsem do své kanceláře a později, asi po 19.00 hod. odešel jsem na večeři do
důst. jídelny společně s plk. Hrabovským a pplk. Kokrdou. Plk. Hrabovský mně sdělil, že mjr. Kruckich nemůže přijíti, že má práci, že ale zazvoní do 21.00 hod. Do kanceláře jsem se již po večeři nevrátil, poněvadž do domu, kde bydlím nastěhovali se
sovětští důstojníci a já pozval na nocleh škpt. Radu, který přijel právě od velitelství
IV. UF, abych potřebné pro něho mohl zaříditi.
2/ Konstatuji, že plk. gšt. Hrabovský při rozhovorech s mjr. Kruckich, dnes i dříve,
byl vždy velmi zdvořilý a držel se vždy jen úřední formy rozhovoru. Sám rozumím
natolik rusky, že jsem rozuměl rozhovorů plk. Hrabovského, který nikdy nevyslovil
žádné pohrůžky, ani nepoužil tónu, který by vybočil z mezích úředního jednání.
Konstatuji kategoricky, že plk. Hrabovský nepoužil pohrůžky ohledně použití zbraní,
zvláště ne při telefonních rozhovorech v případech ppor. Lalo, kterým jsem byl
přítomen.
3/ Prosím, pane divisní generále, abyste celý případ ohlásil velitelství IV. UF s tím,
že všichni důstojníci štábu jsou si plně vědomi své zodpovědnosti a že si přejí, aby
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František Hála (1893–1952) působil tehdy jako politický poradce československého vládního delegáta
na osvobozeném území. Více: TOMEŠ, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století, I. díl, s. 404.
Správně: Korženěviče.

[253]

v duchu československo-sovětské smlouvy a úmluvy ze dne 8. května t. r. v nejlepší
spolupráci s RA přispěli k válečnému úsilí na osvobození Československé republiky
a nepřítelem okupovaného území.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21; opis.

DOKUMENT 223

1944, 9. prosince, SV – Odpověď náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu na telegram
plukovníka J. Hrabovského k zatčení podporučíka J. Lalo.422

Vážený pane plukovníku!
Na Váš telegram,423 týkající se zadržení ppor. Lalo, Vám sděluji:
1. Nařídil jsem náčelníku týlu ochrany týlu fronty odeslat ihned do Chustu svého
představitele, za účelem obeznámení se na místě s věcí zadržení ppor. Lalo.
2. Podle došlých zpráv, jste se bezprostředně obrátil k voj. veliteli města, gvard.
mjr. Kruckich s žádostí ihned propustit zadrženého důstojníka s hrozbou, že v opačném případě vynutíte jeho uvolnění silou zbraní.
3. Sděluji Vám, že považuji za abnormálnost, že jste se bezprostředně obrátil k sovětskému veliteli města Chust a úplně v rozporu s úmluvou, na kterou se odvoláváte,
vaše hrozby o používání zbraní proti sovětskému voj. veliteli. Vy zřejmě zapomínáte,
že velitelství fronty Vám nedovolí používat zbraní proti svému představiteli v městě
Chust.
4. Sovětský vojenský velitel jedná na základě ústavy RA a na základě zvláštních
u něho nacházejících se pokynů. Váš pokus použíti zbraně může mít smutné následky.
Věc ppor. Lalo bude hlášena veliteli fronty po vyšetření, které provede zvlášť vyslaný důstojník. Zůstávám s úctou gen. lejt. Korženěvič.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, telegram č. 32.

DOKUMENT 224

1944, 9. prosince, Chust – Odpověď generála A. Hasala na telegram náčelníka štábu
4. ukrajinského frontu s obviněním plukovníka J. Hrabovského.

Velevážený pane generále.
Na Váš telegram ze dne 8. t. m. pro plk. Hrabovského sděluji:
Po mém návratu od velitelství IV. UF šetřil jsem případ ppor. Lalo a zjistil jsem, že
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Kopie telegramu byla také zaslána sovětskému veliteli města Chust.
„Velevážený pane generále! Dovoluji si Vám oznámiti, že velitel města Chust mjr. Kruckich vojenskou hlídkou odvedl k výslechu ppor. Lala, pobočníka gen. Hasala. Ppor. Lalo zakročil proti vylepování plakátů
uvnitř vládní budovy. Já jsem prosil propustiti jmenovaného, abych ve smyslu čs.-sov. úmluvy ze dne
8. května 1944 čl. 7 zahájil patřičné šetření. Mjr. Kruckich požadovaného důstojníka dosud nepropustil.
Prosím o uvědomění gen. lejt. Hasala. S úctou náč. štábu VOÚ plk. gšt. Hrabovský.“ VÚA–VHA, f. VOÚ,
sign. 13/2, Telegram č. 84.
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náčelník štábu Hrabovský intervenoval u sovětského velitele města mjr. Kruckich
o jeho propuštění za účelem zavedení příslušného šetření s naší strany. Intervence
byla prováděna telefonicky a písemně. Zjistil jsem, že způsob jednání mého náč. štábu
byl naprosto korektní a nijak nevybočil z mezí služebního jednání, které on byl povinen provésti.
Obvinění plk. Hrabovského, že hrozil osvoboditi ppor. Lalo silou zbraní, nebude-li
tento ihned propuštěn, není pravdivé.
Podobného výroku plk. Hrabovský vůbec nepoužil.
Prosím, uznáte-li za nutné, abyste vyslal důstojníka, který by v mé přítomnosti
provedl šetření celého případu. Pplk. Kokrda, čs. styčný důstojník u velitelství IV. UF,
má informace o celé případě a prosím, abyste jmenovanému umožnil podati Vám
o celém případě co nejdříve zprávu.
Dovoluji si, oznámit, že ppor. Lalo nebyl dosud propuštěn.
Zůstávám s úctou gen. Hasal
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 83.

DOKUMENT 225

1944, 9. prosince, Sevljuš – Zápis pplk. K. Střelky o jednání náčelníka štábu ochrany
týlu 4. ukrajinského frontu.

Dne 9. prosince 1944 v 07.00 hod. navštívil mne v bytě sovětský velitel města
mjr. K O N D A K O V a poprosil mne, abych se dostavil do jeho kanceláře, kde chce
se mnou mluvit jeden plukovník od štábu fronta. Já jsem na to odpověděl, že se tam
za 15 minut dostavím, na což mjr. Kondakov odešel.
Asi za 15 minut dostavil jsem se na velitelství města, kde se mne představil plukovník B O S I J, náčelník štábu ochrany týlu 4. UF. Pan pluk. Bosij mne předložil
k podepsání protokol, který byl jím sepsán v mé nepřítomnosti a ve kterém se mluví:
1/ oddíl polního četnictva pro okres Sevluš je oddílem polního četnictva náhradního pluku,
2/ že já jsem dne 5. prosince t. r. dal rozkaz k zatčení 4 civilních osob, které prý byly
členy místního národního výboru,
4/424 že tyto osoby při zatčení byly vybaveny dokumenty, ze kterých vylo vidno, že
provádějí inventuru zboží z rozkazu místního národního výboru ve prospěch Rudé
Armády.
Odmítl jsem tento protokol podepsati, prohlásil rovněž, že protokol předestřený
jemu panem pluk. Bosým je nepravdivý, tvrdil pak pluk. Bosij, že je to protokol jednostranný a že na tom nezáleží, jsou-li v něm nepravdy, že stejně věc, bude-li vyšetřena, bude vyšetřována smíšenou komisí a pak se tam může napsati všechno.
Ani tehdy jsem tento protokol nechtěl podepsati a když pan plukovník Bosij mne
položilveto tím, že mne dal otázku, zda je vůbec ctím /nebo uznávám/ sovětské velení
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Pravděpodobně se jedná o chybu písaře, správně: 3/.
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/rusky to řekl „uvazaju-li jak sovetskoe komandovanie“/ rozhodl jsem se tento protokol podepsati s výhradou, že jako dodatek k tomuto protokolu napíši, že jsem sepsání protokolu nebyl přítomen, že obsahuje nahoře uvedené nepravdy. To pan pluk.
Bosij nechtěl připustiti a teprve po delší debatě, které se zúčastnil p. kpt. Kohout, dovolil, že mohu napsati na zvláštní kus papíru prohlášení, ve kterém mohu napsati své
stanovisko k protokolu a že se mne zaručuje ctí sovět. důstojníka, že moje prohlášení
bude předloženo současně s protokolem.
V důsledku tohoto prohlášení pana plukovníka Bosiho jsem protokol v přítomnosti pana kpt. Kohouta a sovět. velitele města mjr. Kondakova protokol podepsal a na
konci protokolu jsem napsal poznámku, že k protokolu přikládám své vlastní prohlášení.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2165/taj.

DOKUMENT 226

1944, 7. prosince, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala s žádostí o odeslání důstojníků pro jejich značné ztráty u 1. československého armádního sboru v SSSR.

Odešlete, prosím, por. Dzamka Juraje, dočasně odveleného k 1. výcvikovému žen.
praporu, jelikož jmenovaný je nyní určen velitelem 1. roty 3. žen. praporu. 1. čs. sbor
ztratil během posledních vojů v měsíci listopadu 15 žen. důstojníků. Odešlete, prosím, k 1. čs. sboru všechny mobilisované důstojníky v Záloze /.Ukrajince:/ s výjimkou těch, kterých nutně potřebujete. Odešlete jmenovitě škpt. z pov. z Velké Berezny,
kterého hodlám upotřebit jako velitele samostatného praporu. Je žádoucí, aby jeden
z nich v sam. praporech 1. čs. sboru byl Ukrajinec, vzhledem k tomu, že u nás je velký
počet Ukrajinců. Za výměnu Vám pošlu jednoho důstojníka z pov. čs. armády podle
národnosti Slovák.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram z Šrapnelu č. 11 112.

DOKUMENT 227

1944, 10. prosince, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu pro generála A. Hasala k jednání plukovníka J. Hrabovského po zadržení podporučíka J. Lalo sovětským velitelem města Chust.

Vážený pane generále!
Incident plk. čs. armády Hrabovského byl podle rozkazu náčelníka ochrany týlu
fronty zvlášť vyšetřován plk. Bosým i náčelníkem štábu týlu ochrany týlu. Šetření na
místě dokázalo:
1. po zadržení ppor. Lalo vojenským velitelem města Chust plk. Hrabovský žádal
v ultimativní formě od velitele města gvard. mjr. Kruckich, aby ppor. Lalo ihned propustil. Na odpověď sovětského velitele, že musí věc vyšetřiti a hlásiti, plk. čs. armády
Hrabovský s vyhrožujícím tonem řekl: „Jestli ppor. Lalo nepustíte, udělám to silou!“
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2. V souvislosti s výhružkou plk. Hrabovského byla – podle rozkazu náčelníka
ochrany týlu – sesílena posádka města Chust.
3. Zadržený ppor. Lalo se choval vyzývavě na velitelství strhával plakáty, vyvěšované v městě podle pokynů chutských úřadů, vyhrožoval používáním zbraní proti místním obyvatelům a místním úřadům, což vyvolalo nepokoj mezi obyvatelstvem,
kterému jsou známé časté případy používání výhružek a i zbraní hodnostmi čs. armády vůči místnímu obyvatelstvu a představitelům vlády, NV a milicionerům. Dal jsem
náčelníku ochrany týlu fronty rozkaz uvolniti ppor. Lalo. Musím Vás však upozornit
na nedůstojné chování a nesprávné jednání jmenovaného, který využívaje svoji funkci
Vašeho pobočníka, dovolil si jednání, které vyvolalo neklid mezi obyvatelstvem a zapříčinilo vyhrožování plk. Hrabovského sovětskému veliteli města.
Prosím Vás potrestat vinníky tohoto incidentu a přimět plk. Hrabovského k tomu,
aby se neobracel s podobnými věcmi k veliteli města, a tím více zakázat mu jeho nezdrženlivost, která se vyjádřila v jeho výhružkách o použití zbraně. Upozorněte jmenovaného, že budou-li se podobné případy opakovat, bude vykázán z území fronty.
Uvědomte mne – prosím – o opatřeních, která jste učinil.
Zůstávám s hlubokou úctou gen. arm. Petrov.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2156.

DOKUMENT 228

1944, 10. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna telegram generála A. Hasala o usnesení Okresního národního výboru v Sevljuši s požadavkem
propuštění Ukrajinců z československé armády.

Zrovna jsem obdržel od gen. Hasala tuto depeši:
„Podle obdržených zpráv rajoný Národní komitét v Sevljuši se usnesl požádati kategoricky, aby všichni Ukrajinci, kteří vstoupili do aktivní služby, byli z československé armády propuštěni.
je to důsledek vytékající z resoluce schválené na sjezdě Národních komitétů v Mukačevě, jednající o vystoupení KARPATSKÉ UKRAJINY ze svazku Československé
republiky a o jejím připojení k SSSR. Není vyloučeno, že tento zjev se stane všeobecným. Já nevylučuji možnosti svévolného odchodu vojáků pod vlivem agitace. Pokračuji odesílati nováčky ku Sboru.
Informuj MNO a HV, informuj také Fierlingera. Němec žádá, aby Fierlinger neprodleně informoval vládu.
gen. Hasal“
Hned ráno vyrozumím velvyslance Fierlingera.
gen. Píka
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 10. srpna 1944.
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DOKUMENT 229

1944, 10. prosince, Chust – Generál A. Hasal hlásí veliteli města Chust odjezd transportu pro 1. československý armádní sbor v SSSR.

Oznamuji Vám: že dne 10. prosince 1944 odeslal jsem k 1. čs. arm. sboru v SSSR
transport skládající se z jedné ženijní roty pro tank. brigádu, doplňků mužstva a z dovolenců vracejících se k 1. čs. arm. sboru.
Asi v 09.30 hod. přijelo ku štábní rotě /za vládní budovu/ 5 Studebackerů s žen
rotou z KRIVÉ. U štábní roty byl mezi tím nakládán zbytek transportu t. j. doplňky
pro 1. čs. arm. sbor a dovolenci.
Velitelem celého transportu byl určen škpt. pěch. Alois Světelský, který po uspořádání celého transportu /8 Studebackerů/ a po vydání příslušných rozkazů odejel
s celým transportem v 09.55 hod. ve směru Volové-Lavočné.
Sov. velitel města Chust byl o tomto transportu informován a sám asi v 09.00 hod.
dne 10. XII. 1944 podpisoval komandýrovku pro velitele transportu škpt. Světelského
/osobně vyřizoval por. valjo/.
Bylo zjištěno, že ženijní rota při svém příjezdu ke štábní rotě a při odjezdu celého
transportu od štábní roty zpívala české vojenské a ukrajinské písničky. Mužstvo bylo
ve veselé náladě a těšilo se, že odjíždí na frontu. Žádných projevů nekázně, vyvolávání hesel, výkřiků a pod. n e b y l o.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/2/1, č. j. 275/dův. 1944.

DOKUMENT 230

1944, 10. prosince, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi příslušníka 1. československé samostatné brigády v SSSR podporučíka
Michala Křečkovského o jeho zadržení sovětskými orgány v Mukačevu, kde byl po
vyléčení zranění na tříměsíční zdravotní dovolené.

Jakmile přišel do Mukačeva byl zatčen. Ve vazbě byl držen asi 4 dny. Pak do domu,
hlídaném stráží přišel za ním jeden člověk /Rus/ v civil. obleku, který s ním mluvil.
Ptal se proč jsem se nehlásil do RA. Řekl také: „Když chcete, sundejte tuto uniformu,
a pojďte do RA. U nás nebude jen podporučíkem, ale uděláme Vás kapitánem
nebo majorem.“ Pak mně pustili a velitel města Mukačeva mi nařídil, abych ihned
z města se vzdálil. Bránil se, že raněný, že zde je doma a dostal dovolenou řádnou. Ale
trval na svém. Krečkovský odešel domů a byl doma v civilu ještě asi 8 dní /v Mukačevě/.
Mluvil také s vel. partis. vyslaných na KU prý den. Kratochvílem … a ppor. Rusínem. Rusín, který chodí v čs. uniformě a v civil. plášti mu řekl, že všeho nechá a půjde
do Ruska pracovat. Také celé své partis. skupině /čs. vojáci/ vystavil zpravku a poslal
je do Mukačeva s tím, že budu odesláni do Ruska na civilní práce.
V dni manifestace v Užhorodě jsem chodil v civilu. Do středu města jsem se dostal,
ale do kina jsem se dostat bez legitimace nemohl. Slyšel jsem od dobrých známých, že
v kině při řečech proti Čechům vystoupila jedna Mukačevská učitelka a řekla, aby se
tak proti Čechům nemluvilo, protože jsou to také Slované a když necháme, že můžeme
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s nimi slušně vyjednávat. Bojujeme proti Maďarům a Němcům a ne proti Čechům
a Slovákům vůbec. Pak prý trochu štvavé řeči protičeské ustaly.
V Mukačevě mu někteří známí profesorové říkali, že na začátku přišel do Mukačeva npor. Němec, který ve veřejné řeči mimo jiné řekl, že prý zde na KU nemáme inteligenci a tu že nám dodají Češi. To dalo podnět k vystoupení komunistů. To prý se
nemůže hned na začátku v zájmu věci říci.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2155.

DOKUMENT 231

1944, 11. prosince, Moskva – Generál H. Píka hlásí do Londýna přílet ministra F. Němce do Moskvy a současně předává část hlášení generála A. Hasala s vlastním dodatkem k situaci na osvobozeném území Podkarpatské Rusi.

Dnes večer přiletěl do Moskvy min. Němec.
Zasílám část hlášení gen. Hasala:
Mobilisace na OÚ zahájena 13. v okr. Rachovo, 15 v okr. Ťačevo, 16. Sevljuš a Chust,
22 v okr. Volové.
10. listopadu 1944 zřízeno výcvikové středisko v Sevljuši /pěch. a děl./ a v Krivé
/žen. a spoj./
Organisována družstva četníků.
20. listopadu započato s organisací pohran. fin. stráže.
Dne 30. listopadu pplk. Kokrda ustanoven styč. d ůst. k vel. 4. Ukrajinského frontu.
Od 8. listopadu do 7. prosince bylo k 1. čs. sboru odesláno 3.430 osob /z toho
40 proc. nováčků/
Gen. Hasal měl dosud 8 porad u vel. 4. Ukraj. fronta.
Dále gen. Hasal hlásí:
Překážky činnosti VOÚ:
1/ Zásadní překážkou pro veškerou činnost VOÚ byla nevyřešená otázka formálního předání 5 okresů /Hust, Rachovo, Sevljuš, Ťačevo a Volové/ úplně do čs. správy.
Tyto 5 okresy stále zůstávají válečným pásmem IV. Ukraj. fronty a jsou plně pod rozhodujícím vlivem sovět. voj. orgánů. nevyřešené politické otázky předané části Karpatské Ukrajiny /5 okr./ a nemožnost ustanovení řádné samosprávy /okres. a místních
Národních Výborů/ plně pod kontrolou úřadu Vládního delegáta i VOÚ stěžovaly systematickou přípravu a práci po stránce vojenské.
2/ dalším vývojem politické situace a zejména vlivem řízené agitace pro nábor do
RA a pro připojení k SSSR, vedené z prostoru Mukačeva /mimo jakýkoliv vliv vládního delegáta, způsobily chaotické poměry v samosprávě, které se v první řadě projevily při náboru a mobilisace.
3/ Nábor do RA, prováděný současně s naší mobilisací, podporovaný agitačně
představiteli RA i všemi NV a používající na mnohých místech okamžitých výhod
materiálních, dokonce někde násilný a vedený protičeskoslovenskými hesly, zvláště
proto, že byl systematicky podporován a řízen.
Dále rozvinující se agitace pro připojení Karpatské UKRAJINY k SSSR a způsobující chaos v názorech a používající mnohdy i výhružek, ve své konečné fáse /po
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mukačevském sjezdu/ vrcholujicí i v místních zjevech NV jako: vyhlášení mobilisace
do RA, kategorické vyžadování propuštění ukrajinských branců už presentovaných,
zákaz naší mobilisace, zákazy poskytování materialních výhod pro rodiny branců narukovaných do čs. armády a pod., to vše ještě více komplikovalo činnost VOÚ.
Každý projev a činnost ve smyslu dodržování úmluvy ČSR a SSSR a dodržování
čs. zákonů a předpisů při provádění mobilisace a nového tvoření čs. armády na OÚ
byl pro mluvčího vždy nebezpečím, že bude obviněn /v době náboru do RA/ z agitace proti SSSR.
4/ nedostatek důstojníků a schopných pomocných orgánů pro voj. úkoly v okresu,
pro velení voj. jednotek a transportů.
5/ naprostý nedostatek výstroje, výzbroje, dopravních prostředků a APH zpozdil
provedení mobilisace a včasný odsun doplňků l 1. čs. sboru. Velmi nepříznivě působily podmínky zásobování, které bylo prováděno rekvisičním způsobem z místních
zdrojů, jež byly a jsou částečně exploatovány R. A. Veškeré sklady zásob, které se nacházejí na odevzdaném území byly a jsou pod kontrolou RA.
6/ Zákaz náboru čs. dobrovolníků z K. U. mimo pásmo dané pod čs. správu znemožnilo uskutečniti plně veškeré možnosti náborové, zatím co na tomto území byl
prováděn t. zv. dobrovolný nábor do RA.
7/ Agitace pro nábor do RA se provádělo i uvnitř voj. jednotek /v ubikacích/, dokonce byly odváděny do RA již presentované čs. voj. osoby.
8/ Zákaz vstupu do operačního pásma a zákaz transitu přes toto území zpomalilo
odsun záložníků, neboť pro odsun byla přikázána nejdelší a nejnevhodnější komunikace.
9/ Dva transporty byly – přes povolení IV. UF zadrženy – a vráceny po několika
dnech opět do Chustu. Většina branců se rozutekla.
10/ Zákaz radiospojení s MNO a s čs. vládou znemožnil včasné podání informací
a projednání zásadních otázek.
11/ Znovuvytvoření nových jednotek na osvobozeném území nemohlo býti prováděno, poněvadž vel. IV. UF nedalo k tomu souhlasu.
Návrhy VOÚ:
1/ Urychlené formální předání dosavadního odevzdaného území do čs. správy
podle úmluvy a rozšíření tohoto území dále na západ. Bližší precizování t. zv. bezprostředního pásma válečných operací ve smyslu úmluvy.
2/ Vyjasnění článku úmluvy pokud jde o znovuvytvoření čs. armády na OÚ.
3/ Zastavení náboru do RA a navrácení všech osob, povolaných do RA, pokud
jsou čs. státními příslušníky.
4/ Vyjasnění počtu doplňků pro 1. čs. sbor /složení sboru a počty/.
5/ Vyřešit co nejrychleji otázku výstroje, výzbroje a materialního zaopatření dopravních prostředků a APH pro voj. jednotky na VOÚ.
6/ Ustanovení čs. voj. mise ve smyslu úmluvy. Zatím byl ustanoven styčný orgán
s vel. IV. UF /jeden pplk. a jeden por./.
7/ Uskutečniti co nejdříve přímé radiospojení s MNO a čs. voj. misí v Moskvě.
8/ Uskutečnění leteckého spojení mezi OÚ, Londýnem a Moskvou organisováním
čs. dopravní letky.
9/ Urychlené doplnění důst. VOÚ, vysláním dalších již naznačených důstojníků
z ANGLIE.
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10/ Urychlenou definitivní úpravu pro přijímání voj. gážistů t. zv. slovenské armády.
11/ Rozhodnouti o propůjčení pravomoci VOÚ pokud jde o jmenování, povyšování, resp. propůjčování hodností nižším důstojníkům a rotmistrům.
VOÚ-gen. Hasal
Vývoj událostí ukazuje, že bez politického zásahu čs. vlády u vlády sovětské a bez
jasného stanoviska Sovětů k politickým úmluvám se situace nedá zvládnouti místní
dohodou mezi vládním delegátem a velitelem 4. ukrajinské fronty.
Sovětská vláda musí dáti vojenským orgánům zcela konkrétní příkazy, aby dohoda
z 8. května a z 12. prosince 1943 byla striktně respektována. Dojde-li k projevu vůle
podkarpatsko-ruského lidu, musí býti zaručena demokratická svoboda projevů.
Rovněž čs. političtí činitelé /komunističtí poslanci/ v SSSR se musejí do věci vložit, neboť nesou část viny za současný stav na Podk. Rusi, Celou akci vedou s por. Turjanicou komunističtí předáci. Naši poslanci slíbili panu presidentovi, že budou hájit
integritu ČSR.
Podle mnohých hlášení a protokolů od VOÚ se dá jasně konstatovat, že obrat na
Podkarpatské Rusi byl směle a násilně vyvolán sovětskými orgány NKVD, trpěn a podporován armádním velitelstvím a prakticky veden komunisty a sovětskými agitačními
důstojníky
a poddůstojníky.
V agitaci mluví často s hesly protičeskoslovenskými. Nábor „dobrovolníků“ do
Rudé armády děje se často s vyhrožováním i násilně.
Sovětští důstojníci na shromážděních někdy klamou lidi prohlašováním, že „že
právě přišel telegram z Moskvy, že Karpatská Ukrajina se připojuje k SSSR.
Někde slibují velké výhody, zajištění rodin chlebem a dřívím, vysoký žold, což prý
od čs. správy nedostanou. Někde sovětští voj. velitelé míst odpírají vydávati příděl rodinám čs. branců.
Svobodně zvolené Národní Výbory byly v mnohých místech násilně rozpuštěny
a komunistickými předáky /později přišlými i od čs. sboru/ byly nadiktovány nové
výbory komunistické.
Podpisové akce pro přivtělení k SSSR se děje často s vyhrožováním.
Příslušníkům čs. armády a vládní delegaci není dovolen přístup do operačního
pásma /na západ od demarkační čáry/. Naopak, komunističtí předáci jsou tam sovětskými orgány dováženi, aby mohly býti organisovány komunistické N8rodní Výbory, a aby byla vedena agitace pro připojení k SSSR.
Jakákoliv zákrok čs. důstojníků je pokládán za protisovětský čin /prý agitují proti
náboru dobrovolců do Rudé armády/.
Velitel armády intervenoval u vládního delegáta proti důstojníkům z Anglie a proti
pplk. Pernikářovi.
Dochází též k zadržování čs. důstojníků nebo ukrajinských příslušníků 1. čs. sboru
na dovolené, jsou vyslýcháni a později propuštěni a vysazováni z oblasti.
Právě došel telegram od gen Hasala, že jeho pobočník ppor. Lalo byl zatčen a odveden ozbrojenou hlídkou Rudé armády z kanceláře v budově vládního delegáta.
Sovětští důstojníci a poddůstojníci agitátoři – chodívají ozbrojeni do našich kasáren, kde agitují pro vstup do Rudé Armády, někdy odebírají lidi již čs. orgány odvedené.
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Byly zadrženy 2 transporty, určené pro 1. čs. sbor a vráceny zpět /vrátila se jen
část/.
Velitel sboru vyslal na Podkarpatskou Rus též skupinu komunistů pod vedením
npor. Reicina.
Jsou to: ppor. Hopovič,425 rtm. [Ivan] Vaš, rtm. Ledney, čet. Mackaňuk, voj. Rusnák a jiní, aby prý pomáhali tvořit Národní Výbory a mobilisovali brance pro první
sbor. Npor. Reicin hlásil, že od něj odešli, bez jeho povolení, a že je nutno je pokládat
za zběhy. Z této skupiny rtm. Vaš Ivan, rtm. Ledeny a čet. Mackaňuk byli v operačním
pásmu zvolení do centrálního komitétu komunistické strany Karpatské Ukrajiny. Rtm.
Vaš byl mimo to zvolen do komunistického Národního Výboru v Mukačevě. Všichni
/mimo Reicina/ vedou akci proti ČSR. Npor. Reicin /komunistický předák, osvětový
důstojník 1. brigády, pak sboru, nakonec šéf tisku 1. čs. sboru/ se prý snaží pomáhat
min. Němcovi, ale je jisto, že se to již vymklo s rukou našich kom. politiků.
Já jsem přesvědčen, že vše bylo již předem domluveno a připraveno /jak jsem upozornil v r. 1942 a letos v létě/.
Faktický stav na Podkarpatské Rusi je takový, že čs. ústavní činitelé jsou bezmocni,
čs. stát. svrchovanost není prakticky vůbec respektována, resp. je porušována příslušníky Rudé Armády /NKVD/, není dovolena žádná čs. státní propaganda, žádný tisk
/jen odbojný komunistický, za vedení por. Turjanici/, čs. elementy v národě jsou zastrašeny a bez poslání.
Toto je stručná, tajná zpráva.
Předpokládám, že min. Němec pošle konkrétní zprávu sám. Písemná hlášení od
gen. Hasala jsou připravena k odeslání nejbližším kurýrem. Výtahy bych mohl zaslat
radiotelegraficky /některé konkrétní případy/.
Gen. Píka
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 11. prosince
1944. Zde však chybí dodatek generála H. Píky, jenž byl převzat z archivní jednotky:
Tamtéž, sb. „37“, sign. 37-205, Příloha k č. j. 1295 taj. HV-2. odděl. 1944.

2./ Ve věci plk. Hrabovského šetřením jsem zjistil, že se obrátil na velitele města
přímo proto, že styčný důstojník plk. Ljaško byl služebně vzdálen a také proto, že byl
konsternován tím, že ppor. Lalo byl odveden ozbrojenou vojenskou hlídkou za mé
nepřítomnosti bez jeho vědomí z úřední místnosti v budově vládního delegáta a chtěl
zjistiti, zda velitel města o tom ví. Dále jsem zjistil, že telefonickým rozhovorům plk.
Hrabovského byli přítomni dva vyšší důstojníci, kteří potvrdili, že plk. Hrabovský
nikdy nepoužil výhrůžek vynucení vydání ppor. Lalo silou. Žádal pouze jeho propuštění, což je také zřejmo z jeho dopisu současně veliteli města zaslaného.
Učinil jsem opatření, aby vyřizování všech věcí s velitelem města bylo prováděno
jedině písemně prostřednictvím styčného důstojníka, aby napříště nedošlo k podobným případům.
Ujišťuji Vás, velevážený pane generále, že učiním vše, co je v mé moci, aby bylo zabráněno napříště jakémukoliv nedorozumění a incidentům.
Zůstávám s hlubokou úctou div. gen. Hasal.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 86.

DOKUMENT 233

1944, 11. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o povolení průjezdu nákladních aut do stanice Lavočná
a zpět ve dnech 13. až 16. prosince 1944.

Žádám o povolení průjezdu 10 nákladních aut z Chustu přes Mukačevo – Poljana – Volovec na stanici Lavočná a zpět ve dnech 13. a 14. prosince t. r., kterého odesílám pro cenný náklad /:peněžní znaky:/, zaslány z Moskvy. Dále pro ten účel
transport 7 nákladních aut ve dnech 15. a 16. prosince t. r. S tímto transportem odešlu
zároveň doplňky pro sbor.
Cesta z Chustu na Volové je nesjízdná pro rozvodněné řeky.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 87.

DOKUMENT 232

1944, 11. prosince, Chust – Odpověď generála A. Hasala na telegram velitele 4. ukrajinského frontu ve věci podporučíka J. Lalo a plukovníka J. Hrabovského.

Velevážený pane generále!
Na Váš telegram ze dne 10. t.m. dovoluji si sděliti:
1./ Ppor. Lalo byl již 10. XII. t. t. velitelem města propuštěn. Učinil jsem opatření,
aby podobný případ se nemohl více vyskytnouti. Věc dal jsem vyšetřiti a příslušné
kroky budou učiněny. Ppor. Lalo vystřídám jiným důstojníkem, který v brzku nastoupí
službu.

DOKUMENT 234

1944, 11. prosince, Londýn – Ministr H. Ripka potvrzuje velvyslanectví v Moskvě charakteristiky signatářů zdravice J. V. Stalinovi z Užhorodu ze dne 11. listopadu 1944.

Tvá 421 bod 5./ Hadžega426 přezkoušel informace Ciberovy o lidech z Užhorodu
a po dalším šetření sděluje. Petr Sova byl členem národně-socialistické strany a později přestoupil do strany agrární. Po vídeňské arbitráži zůstal v Užhorodě a byl Maďary
jmenován za městského radního. Petr Sova byl také členem Podkarpatské vědecké
společnosti, která vědecky dokazovala, že „rusínský“ lid následkem 700 leté závislosti

426
425

Správně: Popovič; zřejmě chyba při dešifrování či při přepisu depeše.
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Ilja Hadžega, též Elias Hadzega či Hadžéga (1873–?), za první ČSR předseda krajského soudu v Užhorodu. Více: http://www.usoud.cz/soudci-ustavniho-soudu-csr-1921-1939/ (citováno k 12. 8. 2016).
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k maďarskému státu, nemá vlastní kultury a jazyka a proto lid podkarpatský má být
vychován v duchu maďarské kultury a splynout s Maďarskem. Po okupaci byl jmenován maďarskou vládou kulturním referentem města Užhorodu.427
Dr. Sergěj Stasov, je synem soudce Dr. Stasova, bývalého carského důstojníka.
Pupčák, pochází z Užhorodu a je slovenské národnosti. V posledních letech před
okupací byl členem městské rady za stranu komunistů.428
AÚTGM, f. EB II/1 sign. DEP14/209, Depeše odeslané č. 3442.

DOKUMENT 235

1944, 11. prosince, Chust – Depeše radiostanice Vladislav429 o situaci na osvobozeném území Podkarpatské Rusi.430

MNO a HV:
Důkazy, že akce jsou plánov. a předem připrav. a zde vedené vel. 4. ukraj. fr. Čekáme pasiv. další polit. vývoj. Musíme Vás informovat. Nutno radiospoj. s Vámi, neb
kurýra. Pernikář.431
Dr. Beneš:
Radiostyk nepovolen, ale vysíláme, situace velmi kritická.
N. V. na sjezdu v Mukačevě usnesly resoluci odtržení od ČSR a připojení k SSSR
a zvolena Nár. rada K. U. v čele s Turjanicou.
Vlád. delegát dostal ultimatum od Národní rady opustit území Karpatské Ukrajiny
s civil. a vojenským personálem do tří dnů.
Mobilisace je brzděna agitací a propagandou, někde terorem.
Nábor do Rudé armády trvá a má charakter vynucený.
Národní Výbor Sevljuš se usnese žádat kategoricky propuštění Ukrajinců z čs. armády a někde Národní Výbory vyhlásily mobilisaci do Rudé armády.
Vlivem agitace mužstvo utíká z transportů a shromaždišť.
Místní obyvatelstvo úplně desorientováno.
Zásobovací situace velmi vážná. Národní Výbory odpírají souhlas k získání proviantu. Sklady v sov. rukou a rekvisice pro nás zakázány.
Vstup čs. voj. osob do pásma záp. Sevljuš vel. fronty zakázal a ti, kteří i jako ranění jsou tam na dovolené, jsou tam zadržováni a odesíláni k nám.

427

428
429
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Zpravodajské oddělení štábu VOÚ o něm získalo následující informace: „Před okupací hlavním městským notářem v Užhorodě. Za okupace smluvním úředníkem regentského komisařství v Užhorodě a vedl
překladatelskou kancelář. Překládal ‚Karpatský Věstník‘ do ruštiny. Za okupace patřil k nespolehlivým
elementům pro panslavismus a rusofilství. Nebyl za okupace politicky činným.“ VÚA–VHA, sb. „22“,
sign. 22-12/21.
Srov. DOKUMENT 61.
Radiostanici s krycím označením „Vladislav“ obsluhovali vycvičený parašutista a odborník na radiotelegrafii kapitán Josef Süsser (1905–?) a diplomat a bývalý zpravodajský důstojník Československého pěšího praporu 11 – Východního v Sýrii, nadporučík v záloze František Krucký.
Tyto depeše byly odeslány přes sovětský zákaz radiospojení.
Tato depeše viz také: VÚA–VHA, sb. „22“ sign. 22-12/19, zpráva ze dne 11. prosince 1944, Vl-121101-44.
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Zákroky u vel. fronty nepomáhají.
Tvoření nových jednotek nepovoleno a pokud se nevyjasní situace politická je
práce nemožná.
Rychlý zákrok vlády v Moskvě je bezpodmínečně nutný.
Němec, Hasal.432
MNO a HV:
Vel. fronty to zde pokládá za oper. pásmo. Komun. agit. podpor. kom. N.V. a otevř.
Rusy vrcholí. Fiasko naší mob. Povoleny jen doplňky sboru. Násil odebír. i naše odved.
brance do RA. Všude kontrola neznáze MEUP a zatýkání ná. důst. od RA a štvaní
proti nám. Sklady střež. sov. rekviz. nám zákaz. Pány jsou tu sov. důst. Sme bez mocní.
Napětí, situace a práce nemožná. Nutný dipl. zákrok. Plk. Pernikář.
MNO a HV:
Buďte denně na poslechu také stanice Blaník /Blaník/. Pplk. Pernikář.433
MNO a MZV:
Vaše depeše jsme dostali. Risiko vysílání pro nás velké, ale posloucháme Vás skoro
vždy, i když neodpovídáme. Pernikář.434
VÚA–VHA, sb. „37“, sig. 37-100-1.

DOKUMENT 236

1944, 11. prosince, Sevljuš – Podplukovník K. Střelka svým č. j. 10/taj. 1944 hlásí Velitelství osvobozeného území průběh místního tábora lidu z předchozího dne.

Dne 10. prosince konal se v Sevljuši tábor lidu, který byl svolán místním NV. Táboru se účastnilo asi 1500 lidí a to jak z města Sevljuše tak i okolí. Asi 60% všech účastníků byla školní mládež. Po shromáždění na náměstí účastníci táboru táhli městem
a také kolem kasáren. Toto snad mělo býti demonstrací proti čs. armádě.
Průvod městem organisovali sovětští důstojníci a to pobočník velitele zdejší ženijní části, který průvod doprovázel po celou cestu městem na koni a jeden mjr. /snad
velitel zdejšího ženijního praporu/, který jel za průvodem v kočáře.
VÚA–VHA, sb. 22-12/21, č. j. 2167/taj.
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Dále viz VÚA–VHA, sb. „22“ sign. 22-12/19, zpráva ze dne 11. prosince 1944, Vl-121102-44, podle níž
byl proveden přepis.
Následující den byla stanicí odeslána „in claris“ depeše: „MAI. Zde velké risiko prozrazení a z toho komplikací. Nutno vysílati na nejvyšších možných frekvencích. Vaše depeše na slepo nadále dle plánu VIT.
Vždy však opakujte ale aspoň ve dvou relacích. Depeše 621/2,3 nelze zde otevřít – opakujte i nadále volejte
BLANIK denně. SU/10 DLO.“ Tamtéž.
Kapitán Süsser 19. prosince stejným způsobem oznámil: „Zkuste dnem 21. prosince dočasně provoz VIT –
nemožno v noci docházeti ze stanice. J[d]e [o] preventivní opatření, je možnost prozrazení.“ Tamtéž.
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DOKUMENT 237

DOKUMENT 240

1944, 12. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o příjezdu
ministra F. Němce a J. Valo do Moskvy i jejich střízlivém pohledu na situaci na Podkarpatské Rusi.

1944, 13. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s žádostí o vyslání 30 aut do Sevljuše k odvozu 700 osob a materiálu v důsledku nařízení štábu 4. ukrajinského frontu.

Dnes přiletěli Němec a Valo do Moskvy. Dívá se na situaci celkem střízlivě. Věci
nejsou tak zlé, jak by se mohlo zdát podle posledních Němcových kablů.435 Sovětské
úřady podporují plně ve všem naši delegaci. Pošlu podrobnou Němcovu zprávu, jakmile ji dá. Zatím jsem tě chtěl pouze upozornit, že třeba zachovat klid.

Ve smyslu nařízení štábu IV. UF číslo 0149/OP ze dne 12. prosince t. m. vyšlete
30 aut do Sevljuše k odvozu 700 osob, materiálu a proviantu ze Sevljuše a Krivé. Polovina aut s plachtami. Pohotovost k odsunu ze Sevljuše dne 15. t. m. ráno. Auta zapravit APH i pro cestu Sevljuš – Humenné.

AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3037.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 91.

DOKUMENT 238

1944, 12. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o povolení průjezdu pro podplukovníka J. Pernikáře do Michalovců, odkud má odcestovat do Moskvy.

Prosím o povolení průjezdu pro pplk. Pernikáře z Chustu – Užhorod – Michalovce k 1. čs. sboru a odtud do Moskvy.436
Důvod: Náčelník čs. voj. mise gen. Píka telegramem ze dne 12. prosince povolává
pplk. Pernikáře do Moskvy.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 90.

DOKUMENT 241

1944, 13. prosince, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi Ivana Jakima z Horinčova o zadržení místních československých branců
kapitánem Rudé armády na počátku listopadu 1944.

Dne 7. XI. 1944 šlo 13 mužů z Horinčova k presentaci do Chustu, na rozkaz Národního výboru.
Na cestě do Chustu potkala tato skupina u okresního úřadu /sídlo vl. delegáta/
jednoho kapitána RA, který se jich tázal, kam jsou. Na odpověď, že jsou do čs. armády,
uvedený kpt. RA vzal skupinu s sebou a sepsal s nimi potřebná data pro vstup do Rudé
armády.
Skupina 13 mužů se již k čs. presentační komisi nedostavila.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21, č. j. 2169/taj.

DOKUMENT 239

1944, 13. prosince, Moskva – Z. Fierlinger informuje Londýn o společném jednání
F. Němce a J. Valo s V. Zorinem.

1/ Byl jsem dnes u Zorina s Němcem a Vallo, abychom projednali všechny otázky
související s posledními událostmi na Karpatské Ukrajině. Mám dojem, že se dá najít
pro obě strany spojující řešení. Němec Ti v tom směru pošle podrobnou zprávu
a návrh. Prosím odpověz urgentně, aby se mohl co nejrychleji vrátit.
2/ […] 437
3/ Tvá 483. Sdělil jsem Tvůj souhlas Zorinovi. Myslím, že je to velmi šťastné pro náš
řešení. Zorin mi současně sdělil, že můj návrh ohledně dunajských přístavů je studován.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3046.

435

436

437

Následnými depešemi Z. Fierlinger odeslal do Londýna řadu Němcových „zhuštěných“ kablů od 24. listopadu do 7. prosince 1944 s tím, že „je za účelem rychlé Tvé informace posílám stručně“. AÚTGM, f. EB
II/1, sign. DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3032 a 3033.
Povolení zasláno dne 14. prosince 1944. Srov. VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram ze Šrapnelu
č. 1221-32.
Nepublikuje se část, kde se jedná o československých krajanech v Bukurešti.
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DOKUMENT 242

1944, 14. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger sděluje do Londýna návrh na
řešení situace na Podkarpatské Rusi, jenž předložil V. Zorinovi společně s ministrem
F. Němcem a J. Valo při jednání předchozího dne.

1/ K dnešní zprávě ministra Němce dodávám, že včera jsme s ním a s Vallo vylíčili
podrobně Zorinovi celou situaci, při čemž jsme navrhli:
a/ aby další spolupráce delegáta s národní radou Podkarpatské Ukrajiny se vyvíjela
v duchu co nejširší samosprávy národních výborů, při čemž delegát v duchu smlouvy
bude především pečovat o to, aby civilní i vojenská správa poskytovala frontě co největší pomoc,
b/ Rudá armáda nebude provádět nábor na území Slovenska, kde ostatně dohodnuté již zásady těsné spolupráce se S.N.R. vylučují podobné incidenty jako na Podkarpatské Ukrajině,
c/ Sovětské vojenské orgány budou všemožně podporovat naši mobilisaci a vzhledem k tomu, že jsme na území Podkarpatské Ukrajiny zastavili mobilisaci, nechť rozhodnou, jak třeba postupovat s ročníky dosud nemobilisovanými, resp. s těmi, kteří
by se za daného stavu chtěli vyhnout vojenské povinnosti.
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d/ Znovu jsme se ujistili Zorina ve smyslu Tvé depeše, že „mezi sovětskou a čs.
vládou je tichý souhlas ale jasný souhlas, že k vůli podkarpatské Ukrajině nesmí vzniknout žádný konflikt, protože by se to hned proti oběma využilo. Po válce se pak o všech
těchto věcech definitivně dohodnou jen mezi sebou v nejpřátelštějším dorozumění
a to tak, aby dohoda vedla jen k upevnění trvalého spojenectví čs. – sovětského.“
2/ Důležité ovšem bude, aby vláda se co nejrychleji postarala o radikální nápravu,
žádanou ve zprávě vládního delegáta. Uvedené v ní okolnosti byly podle mého soudu
jednou z hlavních příčin vytvořivšího se ovzduší vzájemné nedůvěry, v němž mohlo
dojít ještě k horšímu. Předpokládám, že sovětská vláda po našem ujištění nám bude
nápomocna, aby konflikt byl nějakým způsobem urovnán a není vyloučeno, že se dá
ještě mnohé napravit, že silným hnutím pro připojení k SSSR musíme na Podkarpatské Ukrajině ovšem počítat.
3/ Pokud se týče nového vyznamenání, je třeba takové c o nejdříve zřídit a to se
zvláštním zřetelem k sovětské armádě a s 5 stupni. Vyžádal bych si zde návrh. Odpověz obratem na všechny uvedené body, aby delegát mohl co nejrychleji odletět spolu
s členy S. N. R. a ostatními spolupracovníky.
4/ Jak nás ujistil Zorin obdrží delegát možnost přímého radiospojení, jakmile fronta se posune dále na západ a podstatnější část našeho území bude osvobozena. Vysílačka, nacházející se v přífrontové oblasti značně ruší a sovětské velení takové nemůže
připustit.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3058.
DOKUMENT 243

1944, 14. prosince, Moskva – Generál H. Píka podává do Londýna hlášení po rozhovoru s ministrem F. Němcem k situaci na Podkarpatské Rusi.

K situaci na PODKARPATSKÉ RUSI hlásím:
Teprve po rozhovoru s min. Němcem jsem zjistil, že:
1/ Dosud neexistuje čs. osvobozené území ve správě čs. vlád delegace. velitel fronta
dosud úředně nepředal takového území našim orgánům, celá P. r. je pokládána za operativní území /resp. týl oper. jednotek/ proto vše podléhá sov. voj. správě, t.j. ve všech
obcích je sovětský voj. velitel, není dovoleno radiospojení.
2/ V důsledku toho není uznáváno voj. velitelství osvobozeného území a nedovoluje se organisovati nové jednotky. Všechno má býti odesíláno ke sboru.
3/ Gen. Hasal je pokládán spíše jako náčelník voj. mise u vel. fronta /podle dohody z 8. 5. 44/, který nepotřebuje tak velikého množství důstojníků z ANGLIE /stačí
5-6 důstojníků pro jeho kancelář/.
4/ Silné námitky proti pplk. Střelkovi /staré věci a proto že selhal jako vel. 3. brig./.
Rovněž pplk. Pernikář silně střežen /že se pokusil navázat radiospojení bez souhlasu
vel. fronta/.
K tomu hlásím, že Vrch. Vel. R. A. bylo přesně informováno o poslání gen. Hasala
a o našem úmyslu organisovat nové jednotky na OÚ z čs. mobilisovaných občanů. Po
zřízení výcviku na OÚ vyžádáno několik set důstojníků z ANGLIE. Vše vzato na vědomost bez námitek a k doprav důstojníků dán souhlas sovětské vlády. Věc se zkomplikovala politickým vývojem na PODKARPATSKÉ RUSI.

[268]

Všechny věci znovu projednám, aby byly vydány jasné instrukce sovětským vojenským orgánům na P. R.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 14. prosince
1944. Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-205, Příloha k č. j. 1501/taj. HV – 2. odděl. 1944.

DOKUMENT 244

1944, 14. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s novinkami o situaci na osvobozeném území Podkarpatské Rusi.

Podle rozkazu IV. UF veškeré výcvikové jednotky na území pod čs. správou budou
přesunuty k náhradnímu pluku do prostoru 1. čs. sboru. Jde o jednotky ze Sevljuš
a Krivá. Na území pod čs. správou zůstanou jen štábní rota VOÚ, vojenští okresní velitelé se strážními oddíly, kromě toho oddíly státního bezpečnostního sboru /:četnictva:/ a finanční pohraniční stráže, vše o celkovém počtu asi 650 osob.
Proti pplk. Střelka, kterého odesílám s částí náhr. pluku k disposici čs. sboru, jsou
ze strany velitelství fronty vážné námitky. Podrobnosti sděluji písemně.
Povolávání osob do činné služby na území pod čs. správou prakticky přestalo a ve
zbývající části osvobozeného území zatím nemáme práva vyhlásiti mobilisaci 1. čs.
sboru, jehož počty jsou stále nedostačující, povolen nábor dobrovolců na slovenském
území bezprostředně v přifrontovém pásmu.
Pplk. Pernikáře podle Tvého telegramu odesílám 15. XII. přes I. čs. sbor do Moskvy.
Sděl, jak pokročilo jednání v otázce budování čs. branné moci. Byly-li projednány
naše nejnutnější materielní potřeby. Máš-li pro mně nějaké instrukce MNO neb HV,
sděl. Informuj MNO a HV.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 94.

DOKUMENT 245

1944, 14. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o vyslání plukovníka J. Hrabovského na štáb frontu k projednání otázky doplnění 1. československého armádního sboru v SSSR.

Při poslední schůzce s velitelem fronty byla projednávána otázka doplnění 1. čs. sboru a v souvislosti s tím otázka náboru dobrovolníků pro sbor na osvobozeném území
Slovenska. Žádal jsem povolení, aby jeden důstojník z mého štábu mohl zajeti k Vám
projednání veškerých otázek s náborem souvisejících, aby byl o věci informován.
Hodlám vyslati svého náčelníka štábu plk. Hrabovského. Prosím o laskavé sdělení,
zda a kdy k Vám má přijeti438 a v kladném případě dáti mu povolení k průjezdu
z Chustu k štábu fronty.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 95.

438

Z následné korespondence vysvítá, že plukovník J. Hrabovský se měl dostavit „17. prosince 1944 v 14.30
mosk. času“. VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 100.
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DOKUMENT 246

1944, 14. prosince, SV – Generál L. Svoboda svým č. j. 430/taj./1944 sděluje hlavnímu
veliteli generálu S. Ingrovi stanovisko k reorganizaci 1. československého armádního sboru v SSSR.

K Vašemu čj. 3923/taj./1944:439
S organisačními úpravami tak jak Vaše pokyny obsahují bylo započato ihned, jakmile se počty pěchoty zmenšily. Bylo organisováno jen tolik pěších jednotek, na kolik
počty stačily. Nyní po příchodu doplňků se opět jednotky doplňují a staví jednotky dočasně zrušené. V krátké době budou všechny jednotky sboru na plných válečných
počtech. Byl a jest tudíž náš dosavadní postup úplně totožný s Vašimi pokyny.
Rušit dělostřelecké jednotky brigád nepovažuji za účelné a praktické. Dělostřelectvo nám značně usnadňovalo a usnadňuje řešit a plnit uložené úkoly. Bez něho by
to bylo velmi obtížné a často neproveditelné.
Postavení tank. brigády je materielně i personálně zajištěno. Ku dnešnímu dni má
tank. brigáda vycvičený plný počet tankových posádek a dalších 50 posádek má ve
výcviku. Tanková brigáda je organisační nezbytnost k úplnému vybavení sboru pro
úspěšné plnění úkolu.
Rozsáhlá zaminování a úprava komunikací a šířka pásem vyžadují ženijní a spojovací jednotky, jak u brigád tak i u sboru. Naopak mám v úmyslu postavit nad předepsané válečné počty u každého ženijního praporu brigád jednu pracovní rotu
a u sboru jeden pracovní prapor pro úpravu komunikací.440 Do těchto jednotek budou
zařazovány osoby neschopné řadové služby.
Organisační úpravy by bylo třeba především dohodnout se sovětským velením,
které ke zrušení jednotek nedalo by souhlas a naopak naléhá na postavení jednotek sborových, kupříkladu hrubého děl. pluku;441 v tomto případě sovětské velitelství nařídilo postaviti pluku do 17. 12. 1944. Hrubý děl. pluk bude postaven ke dni
1. 1. 1945.442
Týly brigád a sboru obsahují jen nejnutnější orgány pro zásobování, odsun a život
jednotek. Počet osob byl zredukován na nejnutnější a mimo specialistů jsou to vesměs
starší osoby.
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Uvedené číslo jednací je však Československé vojenské mise v SSSR, jímž byl generálu L. Svobodovi zaslán rozkaz generála S. Ingra č. j. 842/taj. 1944.
Již 1. prosince 1944 ženijní důstojník 1. československého armádního sboru v SSSR nařídil zřídit stavební jednotku, jejíž charakter měl být určen později. VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. G/2/2, č. j. 347/taj.
1944. Generál L. Svoboda až rozkazem z 8. února 1945 zřídil dnem 5. prosince 1944 podle válečných
tabulek č. 047/8 silniční prapor jako samostatnou a kmenovou setinu podřízenou přímo jemu. Tamtéž,
sign. A/4/14, Důvěrný rozkaz č. 8, čl. 1, z 8. února 1945. Velitel 4. ukrajinského frontu totiž až 29. ledna
1945 nařídil zřídit v sestavě československého sboru stavební silniční prapor. Tamtéž, sign. IV/E/2/7, č. j.
309/org. 1945.
Rozumí se 5. československý dělostřelecký pluk v SSSR, jenž byl zřízen podle rozkazu 1. ukrajinského
frontu dnem 4. srpna 1944 o celkovém počtu 1095 lidí, ale jeho postavení bylo odloženo na pozdější
dobu „pro nedostatek lidí a materiálu“, proto byl vytvořen „pouze velitelský rámec s úkolem připravit vše
nutné k organisaci pluku“. VÚA–VHA, f. SSSR IV, A/5/5, Válečný deník 1. československého armádního
sboru v SSSR.
Do té doby byly organizovány jen dva oddíly, třetí vznikl až koncem zimy 1945.
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Vámi zamyšlený způsob doplňování sboru z OÚ hotovými pěšími a pochodovými
prapory, je těžko proveditelný. Na OÚ nejsou velitelské kádry důstojníků a poddůstojníků. Proto velitel OÚ posílá doplňky sboru, kde se cvičí v brig. střediscích – pěchota,
dělostřelectvo, tankisté a poddůstojníci, ve sborovém středisku – ženisté a spojaři.
Pro výcvik důstojníků všech zbraní a služeb je zřízen u sboru důstojnický kurs.
Pro poddůstojníky osvědčivšími se a vyznamenanými se na frontě – 6ti nedělní, pro
ostatní 3měsíční kurs.
Pokud jde o případ, že od náčelníka štábu sboru byl určen mladý důstojník pěchoty a nebylo využito zkušeného škpt. gšt., podotýkám, že mjr. LOMSKÉHO vybral za
náčelníka štábu sboru sám gen. Kratochvíl,443 když se přesvědčil, že škpt. gšt. [Vilém]
SACHER se pro tuto funkci nehodil a neosvědčil se ani jako náčelník štábu brigády.
Na místě velitele dělostřelectva 3. brigády plně vyhovuje. Všichni důstojníci jsou plně
využiti podle svých znalostí a schopností. Podotýkám, že ani u jednotek týlu sboru, ani
u zál. pluku nebyli ponecháni důst. schopni polní služby ve štábu.
Je těžko tímto způsobem vysvětlit všechny příčiny, důvody a opatření organisační,
výcvikové a osobní. Proto navrhuji, aby hlavní velitel buď sám nebo jeho zplnomocněnec sem přijel 444 a osobně se přesvědčil, že všechna opatření vyplývají ze zdejších
poměrů a z bojových úkolů sboru a že jsou plně odůvodněna. jen přímo a osobní
účastí ve zdejších poměrech lze zjistiti, že jedině dosavadním a zamyšleným způsobem možno řešit všechny složité a obtížné otázky a tak se i přesvědčit, že nám jde jen
a jen o věcný zájem, a čestné a svědomité splnění a dokončení našeho těžkého úkolu.
Velitel 1. čs. sboru
brig. gen. SVOBODA LUDVÍK445
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/3/32.

DOKUMENT 247

1944, 14. prosince, Moskva – Generál H. Píka podává informace zplnomocněnci pro
tvoření československých vojenských jednotek v SSSR generálu Beljanovovi o přesunu hlavního československého velení na osvobozené území.

Předávaje Vám výraz radostného zadostiučinění Presidenta republiky a čsl. vlády
nad tím, že byla dána možnost přemístiti Hlavní velitelství čsl. branných sil na Osvobozené území ČSR, ještě před přemístěním čsl. vlády.
Mám čest informovat Vrchn. velit. slavné R. A. o úkolech, kterými bude pověřen
Čsl. Hlav. velitel.
1/ Prováděti přípravy pro organisaci branného vystoupení – partyzánského i všeobecného – na území obsazeném nepřítelem, a to podle pokynů Presidenta republiky
a čsl. vlády v dohodě s Vrch. vel. R. A. a v souladu s operacemi R. A.

443
444
445

Ten tím jen řešil tehdejší krizi ve velitelském kádru československých vojenských jednotek v SSSR.
Srov. DOKUMENT 23.
Následuje podpis – „gen. Svoboda“.
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Bude se starat o organisaci jednotek odporu, o dodání výzbroje pro ně, a zahájení
a řízení povstání v souladu s vojen. operacemi spojenců.
2/ Na Osvobozeném území bude řídit organisování mobilisovaných branců v čs.
jednotky, které budou včleněny operačně do svazku spojeneckých vojsk.
3/ Hlavní velitel bude velitelem všech polních útvarů pozemních i leteckých celé
čs. zahraniční armády i jednotek vytvořených na Osvobozeném území, jakož i velitelem všech složek vojen. odporu na čs. území obsazeném nepřítelem.
Čs. voj. útvary, včleněné do svazku spojeneckého velení, budou podléhat spojeneckému velení po stránce operativní a materiální. Ve všech otázkách osobních, doplňování, organisačních, kázeňských a soudních budou podléhat čs. Hlavnímu veliteli.
4/ Hlavní velitel bude pověřen jednat o všech voj. otázkách přímo se spojeneckým
velením. proto je nutno, aby udržoval stálé a přímé radiové spojení jednotek s Presidentem republiky, který se nachází v Londýně a s čs. voj. misí v Moskvě, jednal s čs.
organisacemi odporu na čs. území, obsazeném nepřítelem. Mimo to, Hlavní velitel
bude proto používání všech spojovacích prostředků pro jeho spojení s čs. státními
a vojenskými orgány na Osvobozeném území a s čs. voj. jednotkami pod spojeneckým velením.
Dovoluji si prosti Vrch, velit. R. A. o všemožnou jeho podporu pro zajištění materiálních potřeb spojení a dopravy, které budou postupně a konkrétně předloženy
Vrchn. velit. R. A.
K vaší konkrétní informaci dovoluji si Vám hlásiti organisaci Hlav. velitelství:
1/ Hlavní velitel
náčelník štábu
podnáčelník štábu
4. odděl. štábu
pomocný úřad
hospodářská správa
polní pokladna
právní skupina
velitelé zbraní
přednostové služeb
2/ štábní rota: 6 důst., 10 rtm., 100 vojínů,
3/ spojovací rota – asi 150 osob
Obě roty budou postaveny až na OÚ z osob mobilisovaných na OÚ.
4/ Pro tyto roty prosím o zajištění následující ho dopravního materiálu ze skladů
R. A:
10 motocyklů solo
3 motocykly s přívěsným vozíkem
10 osobních aut čtyřsedadlových
6 nákladních aut 1 a ½ tuny
20 nákladních aut 3 t– Studebacker
5/ Spojovací materiál ze zásob R. A.:
1 velkou radiostanici pro spojení s velit. fronta
6 středních stanic pro spojení H. V. s čs. voj. jednotkami /sbor-letectvo-velit.
OÚ – zálohy/.
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6/ Telefonní materiál:
2 velké spojovače 20x
3 malé přepojovače
30 telef. přístrojů
100 km telef. kabele.
7/ Kancelářské potřeby a hlavně papír
Toto jsou naše prosby o počáteční materielní zabezpečení při postavení HV na
OÚ.
Hlavní velitel se přemístí přes Teherán asi na 6 doprav. letadlech ve 2 sledech /2x
po třech/.
V prvním sledu bude asi 40 důst., 4 rtm. a 10 voj. – celkem 54 osob. Druhý sled asi
35 osob přesune se později. Váha dopravovaného materiálu bude asi 5.000 kg.
Prosím o Vaši podporu
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 12/1/2, č. j. 4043/taj. 1944; český koncept.

DOKUMENT 248

1944, 15. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s dotazem pro ministerstvo národní obrany v Londýně, zda pro osvobozené území byla
již zřízena oblast polních soudů.

Sdělte, zda pro osvobozené území byla již zřízena oblast polních soudů a zda byl
již vydán nový dekret o polním soudnictví. Oznamte rozhlasem oba texty. Vzhledem
na přemístění sboru navrhuji přenesení vrchního polního soudu od sboru k veliteli
O.Ú. Pro polní soud I. stolice najdou se na osvobozeném území k disposici právníci,
důstojníci zbraní a aspiranti s důstojnickou zkouškou. Žádám o zásadní souhlas k převedení těchto důstojníků do skupiny justičních důstojníků v záloze a k povýšení, resp.
jmenování důstojníků justiční služby. Podle § 2 vlád. nařízení 211/36 určete, že u velitelství O. Ú. má býti zřízen kárný výbor.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 97.

DOKUMENT 249

1944, 15. prosince, SV – Velitel 1. československého armádního sboru v SSSR generál L. Svoboda svým č. j. 410/taj. 1944 hlásí veliteli osvobozeného území generálu
A. Hasalovi zřízení letecké divize, určení velitelů, přesun a podřízení 1. československého náhradního pluku v SSSR i o náboru dobrovolníků.

H l á s í m:
Byl jsem vyrozuměn zástupcem zplnomocněnce vlády SSSR pro organisaci čs. voj.
jednotek v SSSR, že Vrchní velitelství rudé armády povolilo organisovat na území
SSSR 1. čs. let. divisi.
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Složení: 1 a 2. let. pluk stíhací, 3 pluk bitevní /šturmoviků/.446 Letadla s příslušnou
let. výstroj a výzbroj bude let. plukům ihned vydána. Létající personál zajištěn. Pomocný personál pro leteckou divisi bude zajištěn čs. sborem.
Žádal jsem o povolení organisovat v divisi. let. pluk bombardovací P-2.
Pro tento pluk je zajištěno 22 vycvičených posádek.
Žádal jsem velitele 4. Ukrajinské fronty, aby 1. čs. let. divise byla převedena k 8. let.
armádě 4. UF a aby divise v bojích spolupracovala s 1. čs. sborem.447
1. čs. divise byla již k 8. let. armádě 4. UF převedena.
Prozatím zůstává na letištích v prostoru PŘEMYŠLu. Jakmile zamrzne, bude divise
přemístěna na osvobozené území vých. Slovenska.
Na frontě má divise pracovat v pásmu činnosti 1. čs. sboru.
Na žádost vel. 8. let. armády po dohodě s ním určil jsem:
zat. velitele divise – pplk. let. [Ludvíka] BUDÍNa,448
zat. zástupce vel. div. – mjr. let. [Júliuse] TRNKU,449
náč. štábu – škpt. let. KLÁNa.450
Podle mého názoru /jak jsem zjistil situaci u sov. orgánů/ nenalézám pro funkci velitele 1. čs. let. divise mezi důst. letci v SSSR vhodnou osobu a proto po dohodě s gen.
Bočkem a gen. Klapálkem, požádal jsem gen. Píku, aby učinil patřičná opatření, aby
velitel divise byl gen. Vicherek /Slezák/ a urychleně dopraven z Anglie do SSSR. Všichni ho považujeme za nejschopnější a nejvhodnější osobu, která bude míti u divise žádoucí vážnost a autoritu.
Ve velení u 1. čs. sboru navrhuji tyto změny:
zást. vel. 1. čs. sboru – gen. BOČEK
vel. 1. čs. brigády – gen. KLAPÁLEK,
vel. 3. brigády – plk. gšt. TÁLSKÝ.
Prosím o Váš souhlas, – případně provedení změn.
Velitel 4. UF mi nařídil, abych si ihned pořídil záložní pluk, který podle dosud
platné smlouvy patří do organisačního rámce 1. čs. sboru a přemístil jej do HUMENNÉ, a bude-li třeba, část i do SNINY. Opatření k přesunu zál. pluku 451 i všech jeho
jednotek z prostoru CHUSTU a KROSNA jsem již učinil, takže větší část zál. pluku,
kromě skladů, bude v HUMENNÉ dne 15. 12. 44.
Do HUMENNÉ chci převést také všechnu výstroj /kromě nejpotřebnější pro sbor/.
Záložníky i novobrance budeme vystrojovati u zál. pluku.
Velitel 4. UF i člen Voj. Sovětu 4. UF má námitky proti veliteli zál. pluku pplk.
STŘELKOVI a žádal jeho výměnu. V zájmu věci doporučuji žádost velitele i člena Voj.

446
447

448
449

450
451

Rozumí se sovětský letoun Iljušin Il-2.
K tomu za 2. světové války nedošlo, neboť 1. československá smíšená divize v SSSR nebyla v operační
podřízenosti 1. československého armádního sboru v SSSR a do bojů zasáhla až v rámci ostravské operace 4. ukrajinského frontu.
Ludvík Budín (1892–1956). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 38–39.
Július Trnka (1910–1989). Jako velitel Vzdušných zbraní u Východoslovenské armády 31. srpna 1944
přeletěl na stranu Rudé armády. Více: tamtéž, s. 300–301.
Jan Klán (1911–1986). Více: tamtéž, s. 133.
Rozumí se 1. československý náhradní pluk v SSSR.
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Sovětu 4. UF vyhověti a ustanoviti za pplk. STŘELKU nového velitele. Doporučují
pplk. [Františka] Fantu.452
Prosím o Vaše rozhodnutí, případně schválení. Pplk. Fantu bych odeslal do HUMENNÉ dne 17. 12. 1944.
Dostal jsem souhlas od Voj. Sověta 4. UF prováděti nábor dobrovolců ve všech
okresích osvobozeného území na východním Slovensku. Dobrovolný nábor budou
provádět důstojníci Slováci sboru pod vedením mjr. jezd. [Juraje] BÍLEJe453 – byl u partyzánů –, je ze slov. divise a sloužil v posádce v HUMENNÉM. kraj dobře zná. Prosím
o Tvůj souhlas. Dobrovolný nábor v pásmu činnosti sboru se již provádí – jsou všichni.
Traktor, který žádáte, při nejlepší vůli poslati nemohu, máme sami nedostatek. Několik jich stojí poroucháno, protože nemáme pro traktory vůbec žádné náhradní součástky.
Velitel 1. čs. sboru:
brig. gen. SVOBODA LUDVÍK.454
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/11.

DOKUMENT 250

1944, 16. prosince, Londýn – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o jednání
s V. Zorinem, u kterého sondoval stanovisko sovětské vlády k návrhům předloženým ministrem F. Němcem.

1./ Navštívil jsem dnes Zorina, abych zjistil, jaké bude stanovisko sovětské vlády
k otázkám formulovaným s naší strany na společné schůzi s Němcem a Valo. Zorin
pravil, že sice již referoval o našem rozhovoru, ale sovětské stanovisko mu ještě není
známo. Prý je pro ně obtížné zasahovat do našich vnitřních záležitostí (sic). Ty si musíme vyřídit sami. Sovětské orgány dosud plnily smlouvu a není příčiny, proč by měly
do našeho poměru k národnímu výboru zasahovat. Ptal se mně, jak já si věc představuji. Odpověděl jsem, že je třeba najít východisko z dnešní situace, která je trapná pro
nás a předpokládám též pro sovětskou vládu, neboť pak by vůbec nemohla být provedena mobilisace na území Podkarpatska. Soudím, že zejména v této věci je třeba, aby
nám sovětské vojenské orgány upřímně poradily. Řekl jsem dále, že bych si představoval postup tak, že by komisař Mechlis okamžitě po návratu Němce, Valo a Petrušáka
svolal společnou schůzi s Podkarpatsko-Ukrajinskou radou a že by se tam vše přátelsky dohovořilo. Vím, že členové národní rady nejsou vůči nám nepřátelsky naladěni
a že podobná dohoda za asistence sovětských úřadů by byla jistě možná. Zorin mi

452

453

454

František Fanta (1892–?) byl do funkce ustanoven dnem 18. prosince 1944. VÚA–VHA, f. SSSR IV,
sign. A/4/1, důvěrný rozkaz č. 112, čl. 1 z 18. 12. 1944. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 69.
Juraj Bílej (1904–1945) tuto funkci nevykonával, protože byl 7. ledna 1945 ustanoven velitelem 5. pěšího praporu 3. československé samostatné brigády v SSSR a 23. ledna 1945 zemřel na následky zranění v boji u Kapušan. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 26.
Následuje podpis – „gen. Svoboda“.
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slíbil, že o tom bude uvažovat a že by podobné řešení nebylo vyloučeno. Na mou
otázku, zda si představoval snad nějaké jiné radikálnější řešení ve smyslu resoluce národní rady, Zorin odpověděl, že by sovětská vláda sotva v dnešní době takové si přála.
Vyšinský, který přijel z Rumunska, je po hříchu nemocen a nebude moci mluviti se
mnou před pondělkem. Řekl jsem Zorinovi, že doporučím našim delegátům, aby zde
rozhodně zůstali do té doby, dokud věc nebude vyřízena a dokud náš president a vláda
nezaujmou k tomu stanovisko.
2./ Zorin mi sdělil, že za nepřítomnosti Němce vyvolal pplk. Střelka Sevljuši nový
incident. Prý zatkl 2 členy místního výboru, kteří byli výborem pověřeni zajistit Rudé
armádě dodávky. Po zákroku sovětských vojenských orgánů byl nucen je propustit,
ale hned na to je opět uvěznil, což prý vedlo ke stížnosti místního vojenského sovětského orgánu velitelství fronty. 455
3./ Zorin mi pravil, že Vyšinský hodlá přijmouti též delegaci Slovenské národní
rady.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3080.

DOKUMENT 251

1944, 16. prosince, Moskva – Generál H. Píka hlásí výsledek jednání se zplnomocněncem sovětské vlády a vrchního velení Rudé armády o úkolech československého
hlavního velitelství i jeho přemístění na osvobozené československé území.

Gen. INGR:
K Vašim depeším číslo 530-542/10 hlásím:
Zplnomocněnec sovětské vlády a Vrchn. vel. vzal na vědomí informaci o úkolech
H. V. po jeho přemístění na OÚ ČSR.
Žádá však, aby předloženy konkrétní požadavky na zajištění materialních potřeb
pro Hlavní stan.
Zásadně je vše povoleno: resp. rozumí se v souhlase Vrchn. Vel. R. A. a přemístění
H. V. jde jen o konkrétní přípravy.
V důsledku toho prosím o sdělení organisace H. V. /jaká oddělní a kanceláře obsahuje, jaké pomocné části, kolik bude třeba dopravních prostředků atd./.
Pro H. V. musí býti vyhraženo nějaké město neb dobré sídlo /s dobrými komunikacemi/.
Sdělte laskavě, kde byste si přáli umístit H. V. Připomínám však, že dosud není
ani kousek OÚ ve vlastní čs. správě.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 16. prosince
1944.

455

V té době zastával funkci velitele 1. československého náhradního pluku v SSSR. Dále viz DOKUMENT
269, Přílohu číslo 6 DOKUMENTU 165 a Přílohu číslo 7 DOKUMENTU 264.
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DOKUMENT 252

1944, 16. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna hlášení generála
A. Hasala o zrušení československých výcvikových jednotek na Podkarpatské Rusi
a výhradách proti podplukovníkům K. Střelkovi a J. Pernikářovi s vlastním vyjádřením.

Gen. Hasal hlásí:
„Podle rozkazu 4. Ukrajinské fronty veškerá výcvikové jednotky na území pod
československou správou budou dne 15. prosince 1944 přemístěny k náhradnímu
pluku do prostoru 1. čs. sboru. Jedná se o jednotky ze Sevljuše i Kriva. na území pod
čs. správou zůstane jen štábní rota VOÚ, okresní voj. velitelé se strážnými oddíly,
kromě toho jednotky státní bezpečnosti /četnictvo/ a jednotky pohraniční finanční
stráže, všeho v celku asi 650 mužů.
Proti pplk. Střelkovi, jehož posílám s částí náhradního pluku k disposici čs. sboru,
jsou ze strany velitelství fronty vážné námitky. Podrobnosti sdělím písemně.
Povolávání lidí k presenční službě na území pod čs. správou prakticky je přerušeno a v ostatní části osvobozeného území zatím nemáme práva vyhlásiti mobilisaci.
Čs. sboru, jehož početní stav je stále nedostatečný, povoleno nabírání dobrovolníků na slovenském zemí, bezprostředně v pásmu při frontě.
gen. Hasal“
K tomu dodávám:
Při jednání o voj. otázkách na P. R., zplnomocněnec SNK a V.V.R.A. mi sdělil, že
pokud nebude území ve správě vládní delegace, všechny osoby voj. službou povinné
budou odesílány k 1. čs. sboru.
Dále hlásím, že pplk. Pernikáře jsem odvolal do Moskvy. Buď zůstane u voj. mise
nebo bude moci býti Vámi určen do štábu vyšší letecké jednotky, na jejíž zřízení sov.
Vrchn. vel. naléhá.
V případě, že pplk. Pernikář by zůstal u mise, může býti uvolněn plk. Toman pro
letecké jednotky.
gen. Píka
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 18. prosince
1944.

DOKUMENT 253

1944, 18. prosince, Moskva – Ministr F. Němec prostřednictvím Československé vojenské mise v SSSR informuje prezidenta republiky o dosavadním průběhu svého
jednání v Moskvě i o situaci na Podkarpatské Rusi.

K depeši 560-578/13:
Pro presidenta republiky:
Váš telegram jsem obdržel. Děkuji. Je to první směrnice, kterou jsem obdržel. Postupoval jsem dosud tak, že to plně odpovídá našim poměrům.
Situace je krajně obtížná. Mé telegramy z 20. – 25. listopadu, ve kterých jsem podával podrobné informace, obdrželo vyslanectví až 5. prosince.
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Po rozhovorech moskevských sdílím Váš názor, že tady je vše míněno poctivě. Potvrzuje mně to také postup našich komunistů, kteří se chovali velmi dobře a loyálně.
největší nebezpečí je utajeno ve výzvách k náboru dobrovolníků. Po této výzvě
dochází k pochybám o státoprávní jistotě a dobře řízená agitace dovede za týden až
14 dnů změniti všechno, zejména je-li málo statečnosti. Proto největší tlak ve věci zákazu výzev k přihláškám dobrovolníků na Slovensku.
Nutno si povšimnouti, že přes tři měsíce se nemluví o našem vojsku, přes jeho
boje a ztráty. Soudím, že jsou dva důvody: neúspěch na Dukle a porážka v Banské
Bystrici. Obojí byl nákladný podnik pro Sověty a bezvýsledný.
Stavím dnes vojenské věci z hlediska příštího poměru k Sovětskému Svazu na prvé
místo. Nutno řešit rychle a velkoryse. Jinak názor o našich neúspěšných bojích se přenese i pro státní život civilní.
Delegace je skvělá. Po celou dobu naprostá jednota. Bylo by dobře při této příležitosti to oceniti. Fysické i politické potíže byly překonány dobře, ač nebyly malé.
Kategorická potřeba:
Přímé spojení s Vámi radiem a kurýrem.
Žádám o zpětný návrat Drtiny co nejdříve.
Bylo by možné, abych mohl při příležitosti odletěti do Londýna k podání zprávy?
Kdyby mi dovolili odletěti z Užhorodu přes Bari do Londýna, dalo by se vše udělati
v týdnu až 10 dnech. Mám za to, že by to bylo důležité oboustranně a tento případ by
mohl býti posuzován Rusy výjimečně.
Má spolupráce se Slovenskou Národní Radou jest dobrá.
Poslal jsem všechny dokumentace na Podkarpatské Ukrajině písemně kurýrem.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-205, Příloha k č. j. 1306 taj. HV-2. odděl. 1944.

DOKUMENT 254

1944, 18. prosince, SV – Telegram generála L. Mechlise pro generála A. Hasala se stížností na jednání desátníka J. Gryga, který se snažil narušit odesílání dobrovolníků
do Rudé armády.

Desátník čs. armády Gryga Josef žádal ve vesnici Nankovo od NV, aby tento přerušil odeslání dobrovolníků do RA a prohlásil, že ten kdo vstupuje dobrovolně do RA
zrazuje svůj národ, že všichni budou zastřeleni čs. vládou a ti lidé, kteří agitují pro
Rudou armádu budou v jedné nejbližší noci zastřeleni Čechy. Gryga rovněž se snažil
přerušit výdej obilí chudým sedlákům a rodinám dobrovolníků. Když lid se pokusil
zadržet Grygu, tento použil zbraň, ale rána nevyšla. Členy NV odzbrojili Grygu a sepsali o incidentu protokol. Když velitel města Chust vyzval Grygu, aby věc vyjasnil,
tento se choval vyzývavě, a proto byl velitelem města zadržen. Dal jsem rozkaz odeslat des. Grygu k Vaší disposici a já doufám, že Vy osobně učiníte opatření, aby des.
Gryga se nemohl nacházet u štábní roty VOÚ.

DOKUMENT 255

1944, 18. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s hlášením o splnění nařízení o odsunu československých jednotek
ze Sevljuše a Krivé na Slovensko.

Sděluji Vám, že ve smyslu nařízení štábu IV. UF číslo 019/OP ze dne 12. t. m. bylo
odesláno ráno 16. prosince náhradní pluk ze Sevljuše a jednotka z Krivé přes Mukačevo – Užhorod do prostoru Humenné – Snina. Tím to transportem bylo odsunuto
20 důstojníků, 479 osob, 8 koní, 27 nákladních aut od 1. čs. sboru, 3 povozy.
Zbývajících 200 osob a materiál budou přesunuty v brzké době, jakmile přibudou
další auta od sboru.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 98.

DOKUMENT 256

1944, 19. prosince, Londýn – Generál S. Ingr schválil text depeše pro generála H. Píku s reakcí na organizační změny provedené generálem L. Svobodou u 1. československého armádního sboru v SSSR.

Na ZOE 100811-44:
Podle vašeho hlášení sbor měl k 15. listopadu celkem 331 aktiv. bodáků. Nejde
o chybu? Sdělte číslo znovu. Není jasné zda celý sbor přechází na divisi či každá brigáda. Vysvětlete.456
V případě, že přeměňuje Svoboda každou brigádu na divisi podle ZOE 110819-44,
zašlete mu tuto depeši:
Gen. Píka hlásí, že jste provedl reorganisaci 1. brigády: postaven 1 polní prapor;
že za souhlasu gen. Hasala brig. dnem 15. listopadu přecházejí na divisi. Provádíte
patrně podle toho změnu v organisaci sboru rozšířením brigád na divisi vzoru gvardějské střelecké divise podle dřívějšího plánu.
Depeší 872/taj. 1. odděl. 44 ze 13. listopadu 457 jsem zamítl Váš návrh a nařídil jsem,
„pro nejbližší etapu přeměniti první a třetí brigádu na brigády vhodného ruského typu
s pěchotou vybavenou potřebnými těžkými zbraněmi“. /gen. Píka: pokračujte podle depeše 872/taj. 44 až po: Vel. sboru vyčká výsledku jeho jednání./
Od doby tohoto rozkazu se změnila situace jen tolik, že jste dostal od gen. Hasala
asi 3.500 doplňků, nové ztráty sboru však do 15. listopadu přes 1.000 osob.
Proto rozkaz 872/taj.44 platí v plném rozsahu. Pakliže jste podnikl cokoliv proti
němu, učinil jste tak proti rozkazu a na vlastní odpovědnost. Gen. Hasal, jehož souhlasu se dovoláváte, není oprávněn k zásadním organisačním změnám, jako v tomto
případě. Ty podléhají schválení MNO a HV. Uvědomuji Hasala.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram z Lampy č. 2092 170.
456
457

[278]

Viz DOKUMENT 288.
Viz DOKUMENT 57.
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Rozkaz 872/taj.44 je pro Vás závazným a ukládám Vám jeho provedení. Toto si
vyžádá značné doby a nebude na něm nic měněno, dokud nebude po dosažení plných
počtů jednotek takto organisovaných dosaženo u náhradního tělesa zálohy alespoň
50% bojových jednotek. Zároveň zakazuji projednávat jakékoliv další změny v organisaci Vašich jednotek, i kdyby po proniknutí na naše území bylo k disposici více
branců. Z těch bude stavěti nové útvary velitel osvobozeného území gen. Hasal teprve,
až budou naplněny zálohy.
Opakuji znova zákaz prováděti cokoliv proti vydaným rozkazům a proti platným
zákonům a předpisům.
Gen. Hasalovi zašlete toto:
Svoboda hlásí, že za Vašeho souhlasu brigády dnem 15. listopadu přecházejí na divisi. Není jasné, zda celý sbor přechází na divisi, či každá brigáda. Píka objasní.
Dal jsem Svobodovi rozkaz, jak má provésti organisaci sboru a postavil jsem se
proti jeho návrhu přeměniti brigády ve sboru na divise podle vzoru gvardějských divisí. Svoboda snad provádí proti rozkazu a bez součinnosti s Píkou svůj návrh a dovolává se Vaše souhlasu.
nedávejte proto Svobodovi žádného souhlasu v zásadních věcech, které může
schválit jen H. V. a MNO. Postavte se rovněž proti samovolnému zasahování Svobody
do vaší činnosti. Ve sboru byla provedena řada opatření proti vydaným rozkazům
MNO a mým, proti zákonům a předpisům.
Není náležité spolupráce velitele sboru s gen. Píkou.
Nepodporujte ho v tomto postupu.
Pro informaci Vám Píka sdělí 872/taj.44 a nynější rozkaz zaslaný zároveň Svobodovi.
Pro gen. Píku. Sdělte Hasalovi oba rozkazy. Poznámka: Ve zprávách sdělujte vždy
datu, všech depeší od sboru i od VOÚ.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/13, Hlavní velitelství č. j. 972/taj. 1. odděl. 1944.

DOKUMENT 257

1944, 19. prosince, Chust – Přípis Velitelství osvobozeného území styčnému důstojníkovi 4. ukrajinského frontu podplukovníku Ljaškovi ve věci budovy krajského
soudu v Chustu.

Úřad vlád. delegáta, III. odbor sděluje:
Dne 5. prosince bylo mi hlášeno, že budova krajského soudu v Chustu. v níž byl
umístěn krajský soud, okresní soud, státní zastupitelství a do které jsme ve shodě s justičním oddělením VOÚ chtěli též umístiti všechny vojenské soudy, byla zabrána velitelem města pro účely důstojnické školy rudé armády. Přes opětovné intervence
u velitele města a telegrafickou žádost u velitele 4. Ukr. fronty nepodařilo se zachovati budovu účelům soudu.
Se zástupce velitele školy majorem, jehož jméno neznám, jsem dojednal dne 7. prosince, že pro uložení archivů bude sloužiti v každém poschodí jedna místnost, která
se zapečetí a že pro nouzové úřadování bude k disposici místnost pozemkové knihy
okresního soudu v Chustu.
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Dne 9. prosince však byl přístup do soudní budovy všem civilním osobám zapovězen a před budovou postavena stráž. V místnosti pozemkové knihy nalézaly se v té
době presidiální spisy, všechny osobní záznamy, výplatní listiny, seznamy zaměstnanců
celého obvodu krajského soudu v Chustu, seznamy zajištěných osob rovněž všech
okresních soudů zdejšího krajského soudu, tedy od okresních soudů v Chustu, Ťačevě, Rachově, Volovém, Sevljuši a Iršavě. všechny tyto spisy, psací stroje a jiné důležité pomůcky je nutno přenésti do vládní budovy.
Pane podplukovníku račte laskavě učiniti opatření, aby posledně jmenované věci
mohly být úřadem vlád. delegáta převzaty.
Prosím o Vaše rozhodnutí.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/2/1, č. j. 311/1944.

DOKUMENT 258

1944, 22. prosince, Londýn – Prezident republiky sděluje depeší velvyslanci a ministrovi F. Němcovi své stanovisko ve věci Podkarpatské Rusi.

Děkuji za Vše zprávy. Teprve nyní vidím jakž takž do situace a dávám Vám k tomu,
jakož i k Vašim návrhům, tuto osobní odpověď.
1/ Ve věci státoprávní příslušnosti Podkarpatska opakuji, co jsem řekl já i vláda:
trváme na smlouvě a na veřejných deklaracích sovětských i našich o předmnichovských hranicích, jinak by nám při jednání o příměří a na mírové konferenci ostatní
naše území kde kdo rozebral. Pro příměří jsme už oficielně žádali velmoci o formuli
o předmnichovských hranicích a byla by velká pohroma, jakkoli se formule té vzhledem ke komukoli dotknout. Proto také na žádné deklarace a výzvy výborů nebudu odpovídat. Ostatně žádný telegram jménem centrální Národní Rady z Užhorodu mi
dosud nedošel; snad je ruská censura zastavila. A kdyby došel, neodpovím. Nemám
ostatně práva jakékoli sliby nyní dávat, i když mezi námi je všeobecně známo, jak já
osobně po mírové konferenci tuto otázku so přeji řešit. Prosím tudíž klidně a věcně,
nerozčileně a zásadně držet tuto linii.
2/ Mám z vašich zpráv dojem, že se asi stala chyba tím, že celá delegace odešla na
území, které vlastně ještě předáno nebylo; byla, zdá se, v omylu, že správa jeho už jí
náleží, podle toho jednala a to patrně také přispělo k tomu, že vznikly konflikty. Prosím, aby pro budoucnost ministr Němec dal hodně na to pozor, zejména až se bude
jednat o Slovensko. Dám přednost tomu, aby se tam vyvíjely politické poměry /zejména volby výborů, nábor dobrovolníků atd./, za nepřítomnosti vlády londýnské, t.j.
její delegace, nežli aby se to dělo za přítomnosti naší když to všecko je nenormální, je
to proti našim zákonům nebo ve prospěch jen jednoho směru politického. Je lépe, abychom odpovědnost za to nenesli my. Nelze zapomínat na to, že to všecko bude míti vliv
na poměry na Slovensku a v českých zemích. Proto při jednání v Moskvě usilujte o to,
aby se lépe precisovaly naše a vojenských úřadů sovětských, a přesná kompetence
úřadů vojenských. Jinak budou konflikty znovu. To se dá dohodnout jen v Moskvě
anebo v diskusi s Petrovem a Mechlisem. Snad by bylo nejlépe pokusit se o doplnění
smlouvy z 8. května. Pokládám tento bod za velmi důležitý. Vy můžete však v Moskvě
lépe posoudit, zda-li se to všecko dá provést.
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3/ Znovu potvrzuji, že události na Podkarpatsku jsou naší vnitřní věcí a že se má
postupovat tak, aby se to nedotklo našeho poměru k Sovětskému svazu. Kde se přestupují výslovně naše zákony a dřívější dohody se Sověty a nelze docílit dohody, postupujte, jak jsem už v dřívějším telegramu udal: klidně konstatovat, event. písemně,
ale nevyvolávat dalších konfliktů. Prosím připomeňte to zejména našim úřadům vojenským. Po této stránce nenechat však na pochybách při diskusích sovětské úřady
o tom, že nábor do rudé armády prováděný bez dohody a souhlasu s námi, nemůžeme pokládat se svého hlediska za odpovídající našim zákonům. Ale nedávat ani
ultimata, ani hrozit sankcemi, ani čímkoli jiným. Při jednání v Moskvě upozorněte, že
stejný postup na Slovensku by asi politicky vyvolal těžké důsledky; souhlasím proto
plně, když při svém jednání na postup na Slovensku kladete větší důraz, jak plyne z vašich zpráv.
4/ Souhlasím s vámi, že nejdůležitější je úprava poměru našich vojáků k vojákům
a k úřadům sovětským a že je třeba vzájemnou důvěru za každou cenu vytvořit. V tom
smyslu zdůrazňuji toto:
a/ Předvídaje tyto možné komplikace politické a vojenské, učinil jsem v dohodě
s předsedou vlády a gen. Ingrem už dříve rozhodnutí, aby ministrem národní obrany
se stal civilista a aby hlavní velitel, gen. Ingr, podal demisi a zabýval se jen věcmi své
funkce vojenské. Nyní, jakmile bude k tomu vhodná chvíle, přeloží gen. Ingr svůj úřad
hlavního velitele na východ. V tom je se sovětskými vojenskými úřady zásadní dohoda, projednána gen. Píkou. V tom smyslu také gen. Viest když byl jmenován velitelem na Slovensku, přestal býti na naléhavé přání Slovenské národní rady podle
výslovného znění našeho zákona ministrem. Správou ministerstva národní obrany
byl nyní pověřen ministr Masaryk458 /za nynějšího onemocnění vede ji min. Slávik/.459
Vzhledem k rychlému vývoji politickému, který očekávám, chci resevovat definitivní
jmenování ministrem N. O. už pro politika na základě poměrů domácích při všeobecné změně kabinetu.
b/ Dostal jsem návrh z Podkarpatska na novou vojenskou organisaci: aby se prováděla organisace jen bojové armády /sboru/ a nikoli dvojí armády, bojové a mírové,
/t.j. sboru a armády v týlu/, poněvadž to prý u sovětských vojáků budí nedůvěru. Dále
aby velitelem osvobozeného území zůstal jako dosud gen. Hasal, jeho zástupcem gen.
Svoboda, velitelem prvního sboru gen. Klapálek460 a u něho gen. Boček461 a plk. Satorie.462 Mezi těmito vojáky je prý o tom shoda. Může-li tato reorganisace věcem pomoci, Londýn proti tomu nebude stavět. Gen. Píka nechť předloží v tom smyslu
formální návrh. Jde mi právě o to, aby i mezi našimi vojáky, úředníky a vůbec delegací
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Jan Masaryk (1886–1948). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 190–191.
Juraj Slávik (1890–1969), 1918–1920 poslanec Revolučního národního shromáždění, 1926 ministr zemědělství a ministr unifikací, 1929–1932 ministr vnitra, 1936–1939 velvyslanec v Polsku, 1939–1940
člen Národního výboru ve Francii, 1940–1945 ministr vnitra exilové vlády, 1945–1948 velvyslanec
v USA, spoluzakladatel Rady svobodného Československa.
Karel Klapálek (1893–1984). Více: VALIŠ, Zdeněk: Armádní generál Karel Klapálek. Vojenské rozhledy,
1998, roč. 7, č. 4, s. 148–155.
Bohumil Boček (1894–1952). Více: VALIŠ, Zdeněk: Bohumil Boček. Vojenské rozhledy, 1992, roč. 1,
č. 8, s. 133–134.
Jan Satorie (1894–1985). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 255–256.
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civilní i vojenskou byla plná shoda. Základní podmínkou našeho úspěchu se, aby Sověty viděly, že není mezi námi rivalit, osobních neshod a intrik. Kdyby tato změna
mohla v tomto duchu působit, vítal bych ji.
c/ Byl jsem upozorněn, že prý někteří důstojníci z Anglie vyvolávají u Sovětů právem či neprávem nedůvěru nebo jistá nespravedlnost k tomu či onomu jednotlivci –
je třeba, aby se ministr Němec s generálem Hasalem dohodli a dali ty, kteří politicky
nebojinak jsou pokládáni za důvod k vyvolání nedůvěry, mimo činnou službu. A nebo,
aby je umístili tak, aby všemu byl učiněn konec. Jde v celém konfliktu o vážnější věci
nežli o osoby, a i když bych toho litoval, musili bychom se k tomu odhodlat. Má-li ministr Němec a generál Hasal jiné plány, nechť nám je předloží. Jinak v těchto věcech
musí býti dána jim dostatečná pravomoc k rozhodnutí podle poměrů na místě.
d/ Ve věci nového vyznamenání není námitek. Ripka Vám už za vládu odpověděl.
Ale stačilo by už nyní nám jen telegraficky poslat jména vojáků, kteří mají být vyznamenání našimi dosavadními řády, jako to bylo učiněno za mé cesty v Moskvě, a bude
to provedeno okamžitě. Nemůže tuto věc min. Němec a gen. Hasal s Petrovem a Mechlisem dohodnout okamžitě. Jakmile pošle jména nebo jiná bližší ujednání s Rusy o vyznamenaných /např. o počtu válečných křížů, medajlí za chrabrost atd./ bude hned věc
vyřízena. Budu ostatně jednat s vládou, aby v nutných případech mohl delegát společně s vojenským velitelem vyznamenání podle potřeby na místě jménem vlády a presidenta hned udělit.
5/ Velikou vinu na nedorozuměních a konfliktech nese nedostatek radiového spojení delegace s Londýnem. Jak se zdržuje její styk s Moskvou, jste nás informovali vy
sami. Je přímo neuvěřitelné, že sovětské úřady nám to dosud odmítaly, a pokud vím,
stále odmítají. Mají na to sice s hlediska vojenského právo a mají to samy v moci; my
nemůžeme tudíž nic dělat. Ale v tom případě tím více platí to, co bylo řečeno výše, že
je třeba precisovat naše práva a povinnosti při předávání a přejímání území. Nebude
vůbec možno na př., aby naše delegace přejímala a šla na území slovenské, nebude-li
míti práva na radiové spojení s Londýnem. Vláda zde nemůže situaci znát a jí rozumět
bez přímého spojení a nemůže tudíž brát odpovědnost za to, co se tam děje. Delegace
pak nemůže fungovat bez přímého dohodování se s vládou. Všecka řešení se následkem toho nemožně protahují a odkládají. Této situaci je nutno učinit konec. Pokuste
se, prosím, při jednání v Moskvě přesvědčit sovětské úřady o nutnosti otázku tuto vyřídit. Snad bude nejlepší, aby bylo stanoveno, že s přijímáním území je jako samozřejmost spojeno radiové spojení s Londýnem. A to území, kde vojenské úřady
z jakýchkoli důvodů spojení s námi nemohou dovolit, vládním delegátem, t. j. československou vládou přejímáno nebude. Opakuji, že se mi jedná o to, aby pro další vývoj,
zejména také na Slovensku, byla přesně jasná odpovědnost pro budoucnost za to, co
se tam děje. Domnívám se, že při jednání v Moskvě o radiové spojení máte všecky důvody zcela otevřeně vyložit.
6/ Podotýkám, že jednání o všecky tyto věci musí se dít především v Moskvě a na
území Podkarpatska samotném. Z Londýna byl nyní Lebeděv odvolán a bylo mi řečeno, že už se nevrátí. Neznáme zde důvody tohoto opatření a odmítáme uvádět to
nějak v souvislost s těmito všemi událostmi. Ti Rusové, se kterými zde jednáme, se
událostem těm jen podivují, projevují překvapení a říkají, že nemají zpráv; a znajíce
poměry zde v Londýně a trochu v Americe, chápou odraz toho všeho na vztah k Sovětskému svazu. Přejí si upřímně, aby tomu byl učiněn konec. Zvláště nyní, kdy věci

[283]

řecké, jugoslávské a polské dávají zase odpůrcům Sovětů a odpůrcům našim mnoho
látky k agitaci.
7/ Jinak soudím, že jsme všichni, vy tam u vás a my zde, postupovali dobře; umírněně, rozvážně, trpělivě. Pokud se staly přehmaty proti dohodám nebo našim zákonům, staly se od místních vojenských nebo civilních úřadů a činitelů. Také místní
obyvatelstvo pod politickým vlivem místním postupovalo by jinak nežli mělo /výbory
na př./. Očekávám, že naše delegace, všichni její členové bez rozdílu, zachovají postup
korektní, sovětofilský a navzájem solidární. Znovu prosím, aby jim by to vysloven náš
dík. Kde by tomu tak nebylo, prosím buď o rozhodné zakročení nebo sdělení vlády
s návrhy, co se má učinit. Všecko, co zde máme, svědčí o tom, že sovětská vláda a vláda
naše postupují tak, že žádných konfliktů a těžkostí si nepřejí a pokud konflikty vnikly,
přejí si upřímně, aby byly rychle zprovezeny ze světa. Já sám osobně to za sebe a za
vládu znovu kategoricky konstatuji.
Kdy se Drtina a Uhlíř vrátí, bude vám co nejdříve sděleno. Sami se snažte před
návratem na Podkarpatsko vyřídit v Moskvě buď všecko anebo co nejvíce, a bez vyjasnění věcí raději neodjíždějte. To však rozhodněte definitivně v Moskvě vy sami.
Beneš.

orgánů sovět. Je uznání hodná snaha jednat vojensky rychle a přímo, ale na druhé
straně ve styku se sovět. velitelstvím nebo ve věcech závisejících od jejich souhlasu
nutno dbát taktu a jednat rozvážně s ohledem na důsledky. Kdo toho nedbá, nesmí být
pověřen úkoly, kde je možnost konfliktu.
Hlaste proto, k jakým konkrétním omylům došlo, jaké byl konkrétní námitky proti
jednotlivým důst. /Hrabovský, Pernikář, poboč. a j./, vyličte případ Střelkův. Vysvětlete, co konkrétního můžete
může vzbuzovat dojem u vlád. del., že voj. osoby budí dojem nedemokratické politiky, vyšší důst. dokonce nepřátelští Sovětům. Vyjádřete se k uvedené zprávě vlád.
del.
Žádám MNO, aby ihned zprostilo služby Střelku do doby, než jeho případ vyšetříte.
Zprostěte příště služby sám ty osoby, které se provinily. Zašlete hlášení stručně radiem.
Uznávám obtížnost situace, ale důst. si musí uvědomiti svoji odpovědnost a neztěžovat naše postavení. V případech, kdy dojde k omylům, omluvte se u sov. míst
s vědomím vlád. del. a vyřiďte tímto způsobem dosavadní nepříjemnosti.
Uvědomte vlád. del. o tomto rozkaze.

AÚTGM, f. EB II/1 sign. DEP14/209, Depeše odeslané č. 3587 a č. 3588.

DOKUMENT 259

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/18, Hlavní velitelství č. j. 784/taj. 1. odděl. 1944.
Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign, 211/1/30, č. j. 4145/taj. 1944. Zpráva byla přijata
27. listopadu 1944. Viz tamtéž, ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše z Londýna,
dne 27. prosince 1944.

1944, 22. prosince, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
text depeše pro generála A. Hasala a na vědomí i generálu H. Píkovi ve věci zjištěných závad na osvobozeném území.

DOKUMENT 260

Dostal jsem vaše hlášení a návrhy předané patrně Němcem Píkovi. Odpovím v nejbližších dnech.
Vládní delegát zaslal zprávu, ve které uvádí o vojenských věcech: „Poměr sovětského velitelství nebyl z počátku vůbec uspokojivý. Příčinou, vedle jiných, značná nedůvěra sovětského velit. k našemu důst. sboru. Poměr civilní administrace k velitelství
se postupně podstatně zlepšil. Zůstala však nedůvěra ve vojenskou část delegace, zejména po příchodu nových důstojníků z Anglie; proti některým z nich byly námitky
/Hrabovský atd./, byla jim svěřena vedoucí místa. Delegát vyslovuje dojem, že na sovět.
straně je pocit dvojí politiky: u civilních osob demokratické, u voj. osob nedemokratické a u některých vyšších důst. sovětům nepřátelské. Soudí, že úprava vojen. věcí je
zatěžkávací zkouškou pro poměr SSSR k nám. Organisace nové armády důstojníky
týlu je u Sovětů považována za potvrzení faktu, že hodláme tvořit armádu v duchu defensivním.“
Dále bylo hlášeno do Moskvy, že prý Střelka v Sevljuši zatkl dva členy místního výboru, kteří byli pověřeni zajistiti R. A. dodávky. Po sovět. zákroku je propustil, ale
hned na to znovu uvěznil.
Ze zprávy Píkovy vysvítá, že vel. RA intervenoval u vlád. delegáta proti důst. z VB
a proti [pplk.] Pernikáři. I Váš pobočník byl prý zatčen.
Z těchto zpráv a hlášení vysvítá, že důst. se dopouštějí neprozřetelností, zapomínajíce, že třeba jsou na vlastním státním území, musí se nutně podříditi nařízením voj.
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1944, 22. prosince, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
text depeše pro generála H. Píku ve věci změn na velitelských místech u 1. československého armádního sboru v SSSR i u Velitelství osvobozeného území.

Z politických kruhů na osvobozeném území došlo doporučení provést změny na
velitelských místech a u velit. O. Ú.
Návrh je za souhlasu Hasala, Svobody, Bočka, Klapálka.
President republiky i předseda vlády mají k podnětu kladné stanovisko. vedoucí
snahou jejich při tom je, aby těmito změnami byla prokázána nejlepší vůle po nerušené spolupráci, odstraněna nedůvěra a aby se co nejvíce čelilo nedorozuměním, ke
kterým dosud docházelo. Věří, že to přispěje k úspěšné součinnosti složek politických
a vojenských se sovětskými orgány.
H.V. proto předloží formální návrh na ustanovení velitelů presidentu republiky.
Uvědomte proto vrchní velení RA o těchto zamýšlených změnách: Velitel sboru gen.
Klapálek, velitel 1. brigády gen. Boček, velitel 3. brigády gen. Satorie. velitel OÚ gen:
Hasal jako dosud, zástupce velitel OÚ gen. Svoboda a zjistěte stanovisko k těmto změnám.
Zároveň sdělte úmysl ustanovit definitivním velitelem let. divise gen. VicherkaSlezáka. Po sdělení stanoviska požádejte předběžně o udělení visa tak, aby mohl Vicherek převzít místo co nejrychleji. Vlastní žádost o visum obvyklou cestou po Vašem
sdělení. Pro Vaši osobní informaci sděluji, že Vicherek by převzal místo velitele letectva
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H. V., jakmile se toto přemístí na OÚ. velitelem letectva by pak byl ustanoven jiný důstojník. Zjištěné stanovisko hlaste urychleně, aby mohl být podán návrh na ustanovení
všech co nejrychleji.463
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/13, Hlavní velitelství č. j. 985/taj. 1. odděl. 1944.
Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-104/18.

DOKUMENT 261

1944, 22. prosince, Chust – Protokol sepsaný kapitánem Janem Šťastným s podporučíkem v záloze Ivanem Ohniskem o jeho zvolení náčelníkem milice i školního
inspektora okresu Sevljuš a následném zatčení orgány Rudé armády, jeho další činnosti po propuštění z vazby, včetně dalšího zatčení a opětného propuštění.

P R OT O K O L
sepsaný s ppor. v zál. O n i s k e m Ivanem, nar. dne 8.9.1908 v Malé Čengavě, okr.
Sevljuš, tamtéž příslušný, t. ř. okresní náčelník milice v Sevljuši a školní inspektor tamtéž, nár. ukrajinské, náb. ř.k.
Dne 18. listopadu 1944 se sešla delegace ze všech obcí sevljušského okresu na účelem zvolení předsedy okresního národního výboru, tajemníka ONV, náčelníka milice,
školního inspektora a jiné funkce vedoucích orgánů. V této schůzi jsem byl zvolen náčelníkem milice a zároveň školním inspektorem. Tyto dvě funkce jsem vykonával ještě
před volbami jednotlivých delegátů v okresu až do dne 17. listopadu 1944, kdy jsem
byl majorem RA K o n d a k o v e m, městským voj. velitelem zadržen. Důvod proč
jsem byl zadržen, mi nebyl znám. V době zadržení jsem se nacházel spolu ještě s jinými vězněnými dobrými Ukrajinci, kteří si nebyli taktéž vědomi nějaké viny, a s Maďary, kteří byli vini, tedy bez rozdílu na to, že my jsme byli vždy dobrými Čechoslováky,
všichni společně v jedné místnosti okresního úřadu pod dozorem strážného RA. Ke
shora uvedeným volbám jsem byl uvolněn na zákrok npor. pěch. v zál. Raicina,464
který se k těmto volbám taktéž dostavil ještě spolu s jedním majorem RA, příslušníkem NKVD. Po skončení voleb, jsem se musel znovu vrátit jako zadržený do oné místnosti, mezi ostatní zadržené. Během voleb jsem při rozhovoru s p. npor. Raicinem
dověděl, že my všichni zadržení budeme odpraveni na výslech do Berehova, odkud budeme asi za 3 znovu puštěni. Tak se i stalo. Dne 19. 122. 1944 jsem spolu se všemi
ostatními zadrženými odvezen do Berehova. Já, por. v zál. Kofanovič Pavel, předseda
ONV, čet. strm. Uhrin Michal, 3 ruští emigranti s čs. státní příslušností a 4 maď. četníci jsme byli zavřeni do jedné pivnice. Hned druhý den jsem byl zavolán jedním seržantem RA, který začal se mnou sepisovat protokol. Sepisování protokolu se mu však
nijak nevedlo, neboť asi osmkráte protokol nějak zkazil a vždy roztrhal a zahodil, takže
konec konců aniž by se mnou protokol sepsal a ukončil mne znovu poslal do pivnice.

463
464

Odpověď viz DOKUMENT 288.
Správně: Reicin.
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Čtvrtý den byl jsem znovu volán k výslechu do protokolu, který se mnou tentokráte
dělal jeden lejtěnant TA. Tento byl však v podnapilém stavu a při mém výslechu za stolem usnul. Já jsem nechtěl vyrušovat a čekal jsem dokud zase vstane. Náhodou však
sem zašel jeden kpt. RA, který vida co se děje lejtěnantovi vynadal a mne poslal znovu
do pivnice. Pátý den jsem byl znovu oním lejtěnantem zavolán do kanceláře, kde tento
měl již připravený soupis a s tím soupisem jsem spolu s ostatním odeslán to z. zv.
„sobiratělnoho punktu“. Po dobu 5 ti dní v pivnici jsme dostávali 2 kráte denně jíst, což
jsem však většinou nejedl. V onom sobiratělnom punktě jsem byl asi 2 dny. Po 2 dnech
jsem zavolán do kanceláře, kde byl jeden důstojník NKVD, který se mne zeptal čím
jsem v civilu, jakou mám funkci nyní. Na to mi řekl, abych si sebral své věci. venku mi
podal ruku a řekl mi, že jsem volný, že mohu jít domů a že mohu pracovat. Chci ještě
podotknout, že podle mého mínění jsem se dostal do t. zv. sobiratělnoho punktu“
ledabylostí opilého lejtěnanta, který nemje žádných podkladů vůči mně /při mém výslechu usnul a nic nenapsal/, udělal to prostě tak, že se zeptal seržanta RA, který mne
po prvé vyslýchal, zda má proti mně nějaký materiál, a když mu tento odpověděl, že
proti mně žádný materiál nemá, vyřešil to prostě tak, že mne jednoduše zařadil do
spisu mezi maď. četníky, kteří byli určeni do tohoto „sobiratělného punktu“.
Po mém návratu domů jsem se hlásil u vojenského velitele města majora K o n d a k o v a RA a vykonával jsem dosavadní poslední funkci dále. Druhý den se ke mně
major Kondakov, ještě spolu s jedním lejtěnantem RA dostavili na návštěvu a tázal se
mne, zda-li taktéž nebyl propuštěn Dr. Maďar, který byl národnosti maďarské, za Maďarska ve funkci okresního lékaře, v níž pokračoval i v nynější poslední době, a který
byl zadržen zároveň se mnou a dodán do „sobiratělného punktu“. Já jsem totiž zabavil jeho byt a nyní tam bydlím. […]465 Já jsem na to odpověděl, že DR. Maďar zůstal
v „sobiratělném punktu“ jako lékař. Touto odpovědí byl major Kodakov jaksi uspokojen. Můj tajemník při této příležitosti přinesl spis, v němž některé školy města Sevluše prosí vrchního komisaře Sov. Ukrajiny o školní pomůcky pro vyučování na
ukrajinských školách. Tento spis byl podepsán školním inspektorátem a jednotlivými
řediteli škol a to prosícími. Tato prosba byla přečtena majoru Kondakovu, který toto
jednání pochválil a vyjádřil se, že by bylo nejlépe, kdyby tato žádost byla sepsána nanovo, v níž by bylo i obsaženo i to, že učitelé zároveň prosí o připojení Karpatské Ukrajiny k Sov. Svazu. Já jsem mu však řekl, že toto je jediná prosba k panu Ch r u š č o v u,
vrchnímu komisaři Sov. Ukrajiny, o zaslání školních pomůcek a učebnic, a pokud se
týká druhého, o tom muselo by rozhodnout všechno učitelstvo okresu. Dal jsem mu
návrh, že na neděli hodlám stejně svolat schůzi všech učitelů z okresu, k vůli projednání některých školních otázek a že při této příležitosti jim on může onen návrh předložit. K tomu však nedošlo, neboť jsem byl již druhého dne zatčen. Ještě před svým
zatčením přijela do Sevljuše komunistická delegace, z t. zv. Karpatsko-Ukrajinské
vlády v Mukačevě za účelem propagačním. Z celkového počtu třech delegátů znám jen
jednoho, jmenuje se O s t a p e n k o, který zůstal v Sevljuši a do dnešního [dne] provádí agitaci ve všech obcích okresu pro připojení Karpatské Ukrajiny k Sov. Svazu.
V budově ONV při hledání rámu jsem náhodou zašel do místnosti, kde se radili
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Dvě nečitelná, rukopisně vepsaná slova.
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p. major Kondakov s jedním členem delegace. Mé objevení se v této místnosti jim
bylo nepříjemným a podle mého mínění, vzhledem k jejich tajné poradě nežádoucím.
Asi o hodinu později vylo celé presidium ONV zavoláno onou delegací do jedné místnosti, kde jsme byli informováni o nastávajícím politickém poměru a o tom, jaké jsou
naše povinnosti. Vládní delegáti, jak oni si říkali, vyslovili pro připojení Karpatské
Ukrajiny k Sov. svazu, a my všichni musíme jim v tomto smyslu pomáhat. Dále se vyslovili o tom, že Češi musí území opustit, při čemž se pochlubili zapečetěnou obálkou, která byla určena pro čs. vládní delegaci z Londýna a obsahovala výpověď nejen
čs. vládní delegaci, nýbrž i všem ostatním Čechům, čímž jest míněno i čs. vojsko. Dále
se jeden z nich k radosti ostatních hrubě vyslovil, že nepůjdou-li odtud Češi po dobrém, tak že se jim jednoduše zakroutí krkem. Dále měli již sebou manifest, který na
důkaz toho, že národ Karpatské Ukrajiny s jejich politikou souhlasí, musí býti podepsán všemi občany sevljušského okresu, a o tyto podpisy se musíme jakýmkoliv způsobem postarat především my a nám při sbírání těchto podpisů musí pomáhat
všechna inteligence okresu. Dále řekli, že musíme co nejdříve províst národní manifest celého okresu a že pro tento manifest pro připojení Karpatské Ukrajiny k Sov.
Svazu by bylo nejlépe určit na neděli. Poněvadž byl již čtvrtek a tato doba se jim pro
přípravu zdála být krátkou, rozhodli se nejprve na 05.00 hodin odpoledne svolat
všechnu inteligenci, ji informovat a ti pak měli připravovat půdu pro tento manifest
na neděli v celém okresu. Této schůze místní inteligence jsem nezúčastnil, neboť jsem
byl znovu zatčen.
Dodávám ještě, že ještě před mým prvním zatčení mi byly odebrány všechny mé
privátní věci, jako hodinky, peněženka, nůž, hřeben, snubní prsten a asi 500 Pö nahotovosti. Tyto všechny věci, taktéž plnící pero a tužky jsem při mém propuštění zpět
nedostal a zůstalo vše v „sobiratělnom punktě“.
Ještě chci dodat, že jsem se u různých členů NV informoval proč jsem byl vlastně
tehdá dne 18. listopadu 1944 zatčen. Na tuto otázku mi odpověděl nový předseda
ONV pan H a n d e r a ze Sevlujše a pan Ragoni, člen ONV, oba komunisté, že jsem
byl asi proto zatčen, poněvadž jsem prý s panem K o f l a n o v i č e m Pavlem, prvním předsedou ONV, Ukrajincem, por. pěch. v zál., který byl 18. listopadu 1944 zároveň se mnou zatčen a ještě dnes je držen NKVD ve vazbě, donášel zprávy a poslal
jakýsi telegram čs. vládní delegaci do Chustu. Kromě toho také proto, že spolupracujeme s Čechy.
Mé druhé zatčení bylo provedeno tak, že jsem byl panem majorem Kondakovem
zavolán do jeho kanceláře. Tam již sedělo zatčených civilistů několik. Nebyl jsem vůbec
na nic dotazován a nebylo mi dovoleno, abych si mohl domů zajít ještě pro kabát a nějaké jídlo. Nebyl taktéž brán žádný zřetel na to, že jsem nemocný, mel jsem 38o C horečky, nýbrž jsem byl spolu s ostatními vyzván, abych vsedl do otevřeného auta, které
bylo již pro nás dříve připraveno. S tímto autem jsme byli dopraveni opětně do Berehova, kde jsem byl dán znovu do jedné pivnice. Ještě než jsem byl dán do pivnice řekl
mi kpt. Kolesnikov a ještě starší lejtěnant Isajev, že proti mně nemají sice žádné obvinění, ale že musí vysvětlit ještě několik otázek. V pivnici jsem seděl bez jakéhokoliv
výslechu 4 dny a teprve čtvrtý den jsem byl odeveden do sobiratělnoho punktu. Tam
mi byly znovu odebrány mě privátní věci, jako nůž, hřeben a 210 Pö na hotovosti.
V sobiratělnom punktu jsem byl asi 4 dny. Celkem nás bylo asi 600. odtud nás dopravili do Mukačeva, kde jsme byli ubytováni ve dvou třídách, tedy 300 lidí do jedné
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třídy. Byli jsme na sebe úplně napresováni. Třída byla zamčena a nebylo nám ani dovoleno otevřít okno, třeba že jsme prosili aby alespoň trochu nám dovolili otevřít hořejší okno. Často někdo omdlel, avšak naše hlášení a prošení u ruského strážného
nepomáhalo. Ani na stranu nám nedovolovali jít, takže mnozí museli vykonat svoji potřebu přímo tak jak tam byl napresován a kde se právě nacházel, čímž se vzduch ještě
více zhoršil. Druhý den ráno nám bylo řečeno, že budeme odtud odcházet a že nám
budou na cestu vydávat produkty. Místo toho začali vydávat syrové fazole, které dostalo jen asi 20 lidí a na ostatní se nedostalo ani to. Pak byl nástup. Ti, kteří zůstali ve
třídě, to byli nemocní, byli vyneseni svými kamarády ven na ulici, kde byli položeni
přímo na bláto. Co s nimi bylo dál nevím. Z Mukačeva jsme šli pěšky do Svaljavy.
Během cesty jsme měli jen jednu zastávku. U Svaljavy jsem byl již unaven a zůstal
jsem trochu po zadu, 2 kráte pažbou automatu přes záda. Ve Svaljavě jsme byli všichni
dáni do jednoho velikého skladiště, kde bylo plno bláta a nečistoty. Nikdo to nečistí.
Jednotlivé transporty tudy procházející, jsou vždy ubytováni v tomto skladišti, při
čemž stejně tak jako i nám, nebylo dovolováno chodit na stanu ven, takže každý si
udělal svou potřebu na místě. Zde jsme také přespali. Příští den ráno jsme byli vyvedeni ven za účelem třídění. Znovu zůstali mnozí nemocní uvnitř ležet, tito pak byli
strašeni střílením ruských vojínů. Co se však s nimi stalo přesně, nevím. Ta, jsem byl
3 dny, než se mi podařilo dostat se jako pracovní síla do kanceláře. Mnozí musí spát
na půdách, kde je značná zima. Není ani čím se přikrýt. První tři dny jsem vůbec nic
nedělal, poněvadž jsem byl uznán nemocným ruským lékařem. Ten se mi taktéž ptal,
jaké jsem národnosti. Řekl jsem mu, že jsem Rusín, načež mi odpověděl, že se stejně
z lágru dostanu do čs. armády. Tento tábor byl určen jedině pro vojenské zajatce a jak
oni říkali, měla sem přijít čs. voj. delegace ze Samboru, který by své příslušníky odvedla do čs. armády. Zde v táboře jsem byl až do 18. 12. 1944. Tohoto dne jsem prosil o předvedeník raportu u kterého jsem uvedl svou prosbu o vysvětlení proč jsem
vlastně zde držen jako vojenský zajatec. velitel tohoto tábora kpt. Jarmilov mi slíbil, že
sepíše se mnou protokol. Sám pak přišel za mnou, sepsal se mnou protokol a vyzval
mne, abych přišel i s věcmi na vojenské velitelství, kde se mi omluvili a propustili mne
na svobodu. Jako doklad o tom, že jsem byl propuštěn mi bylo vydáno potvrzení.
Chci ještě dodati, že por. pěch. v zál. K o f l a n o v i č Pavel, který se dosud nachází
ve vazbě NKVD v Berehově, je, pokud já ho osobněznám zcela nevinným, o čemž
svědčí i potvrzení o politické bezúhonosti za doby Maďarska, vydané a podepsané
členy ONV. Por. Koflanovič byl taktéž presentován a dostal odklad.
Protokol přečten, schválen a podepsán.
Ivan Ohnisko ppor. v zál.466
Chust, dne 22. prosince 1944
kpt. Šťastný467
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.
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DOKUMENT 262

1944, 23. prosince, Chust – Návrh generála A. Hasala zaslaný do Londýna na úpravu
vojenských otázek na osvobozeném území v důsledku připojení Podkarpatské Rusi
k sovětské Ukrajině.

Vlivem usnesení Národní Rady Zakarpatské Ukrajiny o odtržení od ČSR a připojení k Sovětské Ukrajině a dekretu téže Národní Rady, kterým se zakazuje jakýkoliv styk Národních Výborů s úřadem vládního delegáta vznikla taková politická,
právní a hospodářské nejistota a nemožnost řešiti určité nutné věci, že se naše vojensko-politická a vojenská situace zde stala skoro neudržitelnou.
Dnes, kdy všechny složky čs. armády v SSSR jsou fakticky na území ČSR, je nezbytně nutné rychle a účelně vyřešiti otázku poměru těchto složek a čs. branné moci,
která bude vytvořena na osvobozeném území. Sloučení jich pod společným velením
na osvobozeném území je nezbytné bez ohledu na to, zda jsou zasazeny do boje, či nikoliv. Jednotky zasazené do boje po stránce operativní, taktické a materiální, pokud
jsou ve svazku RA, musí podléhati ve všech těchto věcech sovětskému vrchnímu
velení, po ostatních stránkách, t. j. organisačních, osobních, doplňování, všeobecně
materiálních, vojenského zdravotnictví a týlových služeb a pod. je však třeba, aby podléhaly jednomu společnému veliteli, který bude na osvobozeném území, ať je to kdokoliv. Takovým společným velitelem může býti buď hlavní velitel, přemístí-li se sem
nebo jím ustanovený zástupce pro osvobozené území, nebo konečně již ustanovený velitel OÚ. To je požadavek, který nesmí býti přehlížen, neboť jinak bez tak již složité poměry vytvoří situaci, která na konec bude neřešitelná. Mohlo by se totiž do určité míry
vytvořiti dvojvládí, které, když i nepoškodí, tedy velmi zkomplikuje naši věc.
Potřeba jednoho společného velitele vyplývá z místních poměrů, z velké vzdálenosti centrálního úřadu a HV, dále z obtížného a zdlouhavého spojení jak s těmito
úřady, tak i s naší vojenskou misí v Moskvě a konkrétně také proto, že je třeba zpravidla rychle rozhodnouti věci, které neztrpí odkladu. Společný velitel musí míti proto
takovou pravomoc vůči všem složkám čs. branné moci na osvobozeném území, aby
mohl vyřešiti všechny zdejší vojenské problémy v souladu s intencemi vlády, MNO
i HV a za souhlasu vládního delegáta pro osvobozené území. Jen tak bude lze uspokojivě řešiti všechny vyskytnuvší se otázky.
Pravomoc společného velitele týkala by se, jak již uvedeno, řešení
a/ věcí organisačních /organisace čs. voj. útvarů na osvobozeném území, organisace útvarů 1. čs. s boru v dohodě s nejvyšším velením RA /skrze čs. voj. misi/, organisace škol, kursů,
b/ věcí osobních: jmenování, povyšování a přemisťování důstojníků a rotmistrů,
vyznamenání, přemístění, ustanovování do funkcí, pokud nejsou vyhraženy jiným
příslušným činitelům, v tom případě ustanovení by bylo jen zatimní, sňatky a pod.,
c/ doplňování osob, koní a motorových vozidel,
d/ věci tisku a propagandy,
e/ výchovy a výcviku důstojníků, rotmistrů zbraní i služeb z pov. i v zál.,
f/ věcí zdravotnické služby,
g/ věcí týlových služeb /úprava komunikací, regulace/,
h/ vojenského soudnictví a kárného řízení,
ch/ věci všeobecně materielních /finanční hospodářství, příprava unifikace hos-
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podaření, kontrola, vyžadování materiálu pro znovutvořící se čs. brannou moc/.
Jednotky čs. branné moci podléhaly by společnému veliteli, pokud nebudou zasazeny do bojů v rámci RA, po všech stránkách.
Pokud jde o budování nové čs. branné moci na osvobozeném území ve smyslu československo – sovětské úmluvy z 8. května 1944, musí býti tato věc projednána cestou diplomatickou. Poukazování na znění úmluvy nestačí. Bez diplomatického
projednání, nelze ničeho podniknouti, neboť jinak by to vzbudilo nedůvěru a celkovou naši věc by to poškodilo. Dnes je situace taková, že sovětské vojenské orgány na
osvobozeném území nemají pokynů sovětského vrchního velitelství, a proto o nějakém organisování nových čs. jednotek vůbec nelze mluviti. Sovětské velení má tendenci za každou cenu všechnu pozornost věnovati frontě, t. j. v případě 1. čs. sboru
a neuznává a nechce připustiti tvoření nových našich jednotek, pro což ostatně není
předpokladů vzhledem k vnitřní situaci a vzhledem k tomu, že zatímně bylo odevzdáno do správy vládnímu delegátu, a to ne formálně a definitivně, jen 5 okresů. Tvoření v dané situaci jakýchkoliv nových jednotek čs. jednotek je velitelství fronty
posuzováno jako nežádoucí. Dokud tato věc nebude plně vyjasněna, mohlo by nám
to býti vytýkáno se sovětské strany jako neochota nebo nedostatek dobré vůle dáti
více pro společný boj a válečné úsilí. Jsou tu ještě otázky rázu materielního, t. j. přidělení výstroje, výzbroje, dopravních prostředků a ostatního válečného materiálu,
o kterých bez konkrétních požadavků, a ty zatím vzhledem k celkové situaci dáti nemůžeme, nelze jednati.
Prosím, aby tento můj návrh byl projednán a rozhodnutí mně sděleno. Podotýkám, že situace, tak jak se nám všem zde jeví, vyžaduje rychlého a účelného vyřešení.
Nevyřešení těchto otázek, neboť nejde p Karpatskou Ukrajinu, nýbrž i o Slovensko
a další části republiky, mohlo by do značné míry poškoditi armádu i stát.
Žádám, aby tento dopis byl okamžitě odeslán radiogramem468 do Londýna pro
MNO a HV.
ABS, „sb.“ 302, sign. 302-177-2, VOÚ č. j. 62/taj. 1944. Dále VÚA–VHA, f. HV, sign.
30/2/32, č. j. 3092/taj. 1944.

DOKUMENT 263

1944, 23. prosince, Moskva – Zpráva podplukovníka J. Pernikáře na základě poznámek daných mu generálem A. Hasalem při jeho odchodu z osvobozeného území
k československé vojenské misi do Moskvy.

Psáno podle poznámek předaných mi osobně p. gen. Nižborským dne 15. XII. 1944.
Na vědomí a k dalšímu projednání: MNO – HV – čs. voj. misse v Moskvě.
1./ Situace vnitropolitická tak jak se dnes vytvořila je neudržitelná. Je třeba rychle
a účelně vyřešiti otázku všech složek čsl. armády v SSSR a na osvobozeném území.
Dnes již jsou všechny složky armády na území ČSR. Sloučení všech jednotek pod
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Tím se rozumí prostřednictvím Československé vojenské mise v SSSR.
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společným velením je nezbytné, bez ohledu na to, zda jsou zasazeny v boji, či né. jednotky zasazené v boji po stránce operační a taktické a i materiální, pokud jsou ve
svaku RA musí v těchto věcech podléhati sov. vrch. velení, ale je nutno, aby po ostatní
stránce podléhali jednomu společnému čsl. veliteli, ať je to kdokoliv, který bude na
OÚ, nebo konečně již ustanovený velitel OÚ. Toto je požadavek, který nesmí býti přehlížen, nebo jinak beztak již složité poměry vytvoří situaci, která na konec bude neřešitelná. Vytvořilo by se jinak do určité míry dvojvládí, které když nepoškodí, tedy
velmi zkomplikuje naši věc.
Sov. velení má tendenci věnovati za každou cenu veškerou pozornost frontě t. j. sboru a neuznává a nechce připustit tvoření nových jednotek, pro něž ostatně vzhledem
k vnitřní situaci a k tomu, že byly zatím odevzdány a to né ještě formálně je[n] 5 okresů –
není zde předpokladů. Za dané situace tvoření nových jednotek je frontou posuzováno jako nežádoucí. Není tedy zatím vyřešena a vyjasněna tato otázka sov. voj. orgány
a vel. fronty nemá v této věci patřičných pokynů. Mohlo by nám to býti vytýkáno jako
neochota, nebo nedostatek dobré vůle dáti všechno pro společný boj a společné úsilí.
Je tu také ještě otázka rázu materielního t. j. výstroj a výzbroj. Dokud nebudeme
moci dáti konkrétní požadavky a ty zatím dáti nemůžeme, dotud nelze o těchto otázkách jednati.
Poukazování na znění Úmluvy 469 nepostačují. Je třeba tuto věc projednati cestou
diplomatickou, postaviti reelní návrhy a požadavky. Bez tohoto nelze nic podniknouti,
neboť jinak by to vyvolalo nedůvěru a celkovou naší věc by to jen poškodilo.
2./ Zvláště pro p. gen. PIKU:
Tuto věc budování naší branné moci je nutno projednat – jinak jsme zde zbyteční
a situace naší přítomností by se jen zhoršovala.
Jestli někdo z nás, nebo z důstoj. z Anglie je na překážku /i gen. Hasala v to počítaje/ ať to otevřeně řeknou a my půjdem. Nikdo si nechce vzíti na svědomí, že by svou
přítomností znemožňoval spolupráci a společný boj.
Je nutno projednati ty věci, které byly poslány po p. min. Němcovi. Současně byly
poslány také konkrétní případy. Je nutno uvážiti, jestli je vhodné to nyní použíti či né.
Šetření, které provádí RA je zcela jednostranné a je vyloučeno postavit proti důvody, nebo žádat vyšetření.
Je nutno, aby Moskva dala příslušné vysvětlení smlouvy a aby vel. fronty dostalo
odpovídající směrnice. Smlouvu si vykládá vel. fronty dle svého.
Je třeba vyjasniti pojem operační pásmo. Půjde-li to tak dále bude celá ČSR v operačním pásmu. Vymezit blíže.
Dále je třeba podle znění smlouvy projednat, aby úřad vlád. delegáta mohl jednat
i v pásmu váleč. operací s orgány samosprávy t. j. NV – jinak dochází k situaci, která
je zde. Je také neudržitelné, aby gen. vel, OÚ vyžadoval pro každého jednotlivce povolení vstupu do operač. pásma. Stejně je neudržitelný postup sov. voj. orgánů zde. Je
nemyslitelné, aby celá organisace naše vlastní závisela na libovůli sov. voj. orgánů, aby
tito zasahovali do činnosti NV, také je třeba zakázati aktivní účast příslušníků RA na
manifestacích často protičeskoslovenských.

Je nutno uvolniti sov. censuru tisku a zahájiti censuru tisku vydávaného v Mukačevě.
K zlepšení poměrů ať se Moskva jasně vyjádří k vzniklé situaci a aby jestli se s tím
neztotožňuje dala pokyny vel. fronty, resp. orgánům zodpovědným za to celé dění zde.
Dále je třeba k vládní delegaci připojiti experty naší zahraniční služby a bylo by žádoucno projednat, aby sem odeslán expert od sov. vysl. v Londýně /u čs. vlády, případně experti spojeneckých vlád.
Dále je nutno konečně už vyřešiti otázku přímého radiospojení s Londýnem. Bez
toho nelze pracovat, protože zprávy posílané přes velitel. fronty není možno dáti v takové formě a obsahu jak by to bylo žádoucno. Mimo to je to zdlouhaví cesta a konečně několika překlady ztrácí předaná zpráva na pravém smysle. Nelze v telegramu
uvésti vše co bychom chtěli a nelze také uvésti závěry. Všechny kopie našich telegramů
jdou na Mechlise. Tak o každém našem zákroku je vel. fronty včas zpraveno předem
a může zaříditi prostě co chce. Tato otázka je nutná a akutní. Jinak nelze nic dělat.
3./ Letectvo:
Nové čs. v SSSR se tvořící letectvo je nutno projednati jako samostatné a né jako
součást, nebo podřízení sboru. Jako velitele této let. skupiny navrhuje gen. Hasal pplk.
Pernikáře. Současně navrhuje použití tohoto letectva projednati tak, aby se ho použilo
v rámci 4. UF, kde současně bude zasazen sbor.
V souvislosti s tím je třeba u nás vážně začíti s odstraněním kolaborantů /Trnka470
a posl./ Tuto věc řešit zcela rigorosně. Jinak to může v budoucnosti uškodit, a další
věci komplikovat.
4./ Hodnosti:
Je třeba vyžádati a rozhodnouti od MNO výnos o přiznání voj. hodností slov. důst.,
kteří se dnes hlásí do služby /Tálský/. Gen. Hasal doporučuje, aby on jak vel. OÚ měl
právo ustanovit velitele. Je třeba u sboru vyjednati a určiti jednoho zástupce /na toto
místo jednoho z velitelů brigád./ Také bude výhodné, aby jeden z vyšších Slováků byl
velitelem jedné z brigád /nutné z důvodů politických/.
Dosavadní hodnosti slov. důstojníků /vysoké/ způsobují rozladění u zahranič.
důst. – kteří poukazují, že lidé, kteří kolaborovali nebo blahobytně žili získali vysoké
hodnosti, zatím co naši důstoj. v zahraničí povyšováni nebyli a tak dnes jsou značné
rozdíly v hodnostech. Lidé ve slov. armádě v hodnostech štáb. důstoj., mají své vrstevníky v zahran. armádě jako nižší důst. Je to neudržitelný stav, který vyvolává nesvár
mezi skupinami.
5./ Jak bude upravena voj. otázka na osvobozeném Slovensku?
Varuji před tím, aby voj. věci byly řešeny jako v Báňs. Bystřici t.j. že by se vytvořilo v slov. nár. radě něco jako slov. MNO a tím autonomní slovenská armáda. Trvám
na jednotnosti armády t. j. voj. věci může řídit jen jeden orgán t.j. MNO a HV. Na to
důrazně upozorňuji. Jak to vidíme zde bylo by to pro nás neudržitelné. Prosím, aby mi
v tomto smysle byly dány instrukce.
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Rozumí se československo-sovětská úmluva z 8. května 1944.
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Július Trnka (1910–1989). Jako velitel Vzdušných zbraní u Východoslovenské armády 31. srpna 1944 přeletěl na stranu Rudé armády. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 300–301.
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6./ Při jedné z posledních návštěv u 4 UF /Němec u toho/ mi řekl Petrov: Sov. vojáci říkají, že bojují za osvobození ČSR a dostávají jen vyznamenání sov. a čs. vláda asi
na nás zapomněla. Odpověděl jsem, aby nám dali seznam zasloužilých osob, že na to
pamatujeme, ale nevíme koho vyznamenat. Proto jsem /Hasal/ poslal Petrovovi dopis
ve kterém prosím o zaslání seznamu zasloužilých osob RA pro čsl. vyznamenání. Je
třeba urychleně v principu v Moskvě projednat.
Jak daleko postoupil návrh na vyznamenání Petrova, Mechlise a Kořenoviče.471
Projednat rychle – zlepší to poměr.
7./ Projednati materielní otázky.
Pro OÚ vel. potřebujeme asi 20 náklad. aut, 5-6 osob. vozů, 3 auta sanitní /hlavně
pro civil, zdrav. službu./
8./ Dále projednati otázku voj. misse u 4 UF /Kokrda to není to pravé/. Nyní musí
všechno de facto projednávat gen. Hasal.
9./ Gen. Hasal prosí pro něho poslat nějaké cigarety.
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/15, Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30.

DOKUMENT 264

1944, 24. prosince, Chust – Druhá situační zpráva generála A. Hasala z osvobozeného území na Podkarpatské Rusi.

Velitelství osvobozeného území
Čj: 64/taj. 1944
Věc: Situační zpráva z osvobozeného území
za prosinec 1944

Chust, dne 24. prosince 1944
Tajné!

I. všeobecná část:
Navazuje na moji situační zprávu čj. 33/taj. 1944 hlásím, že celková politická situace na Karpatské Ukrajině se ještě více zhoršila začátkem měsíce prosince, zvláště
po zaslání přípisu t. zv. Národní Rady KU ze dne 30. listopadu /byl doručen 2. prosince t. r./ kterým se vládní delegát žádá, aby opustil do 4 dnů KU. Poněvadž nebylo
možnosti tyto věci otevřeně děliti do Moskvy, odkud by měl možnost podati čs. vládě
informaci přímo a vyžádati si příslušné instrukce.
7. prosince odejel vládní delegát ministr Němec s velitelem OÚ, div. gen. Hasalem
a poslancem J. Valo do Michalovců k jednání s velitelem IV. UF. Letadlo bylo připraveno ve Stryji, kam po poradě ministr Němec odejel. /Zápis o jednání u IV. UF viz příloha číslo 1./

Pplk. Kokrda 472 zahájil činnost jako styčný důstojník u štábu velitelství IV. UF dne
2. prosince 1944. Zpráva o jeho činnosti viz příloha číslo 2.
Pro odsun mobilisovaných byla zřízena 3. prosince t. r. v dohodě s vel. IV. UF přejímací stanice 1. čs. sboru v Lavočné /sev.sev.záp. Volové/ a zajištěna potravinami. Odesílání mobilisovaných pokračuje. Přehled vypravovaných transportů viz příloha číslo 3.
Během transportů, vzhledem k stále zhoršující se situaci mnozí zběhli, hlavně při
transportech poslaných pěšky. Jeden transport, hlášený v čj. 33/taj. 1944, odeslaný
dne 1. prosince t. r. z Volové se v důsledku agitace v okresu Volové, celý rozutekl.
5. prosince hlásí gen. Svoboda, že sbor postoupil a obsadil 27 obcí, škpt. Chlubna473
padl, těžce raněn mjr. Kukla,474 lehce raně gen. Klapálek. Poněvadž sbor ztratil v posledním měsíci 50 důstojníků, byl ponechán u sboru mjr. Selner a npor. Hlubík. přebírají se tanky a 5. děl. pluk doplněn, proto potřebuje sbor nutně všechna auta,
ponechává u VOÚ jen 5 Studebackerů.
Gen. Svoboda žádal telegraficky o povolání 500 koní pro 1. čs. sbor, vzhledem
k tomu, že sbor bojuje v hornatých krajích a 2 min. oddíly 120 mm je třeba přeorganisovat na koňský potah a zajistit koňskou dopravu pro prapory. Dána odpověď, že
koňský materiál byl evakuován Maďary, dále že něco koní povolala RA, zbytek je nezbytně nutný pro nouzové obdělávání polí a potřebu hospodářství.
Další požadavky a návrhy velitele 1. čs. sboru podle čj. 263 taj. 1. čs. sboru byly
projednány na poradě za účasti velitele OÚ, gen. Kratochvíla a gen. Klapálka. Zápis
o poradě konané dne 10. prosince t.r. viz příloha číslo 4. Gen. Klapálek odejel dne
11. prosince k vel. IV. UF.
Dne 8. prosince v 15.00 hodin na chodbě uvnitř vládní budovy vylepoval předseda ONV Sikura manifest o připojení KU k SSSR. Pobočník gen. Hasala ppor. Lalo
zakročil a došlo k incidentu. Ppor. Lalo byl zatčen ozbrojenou hlídkou sovětského velitele města a odveden. Náčelník štábu žádal jeho propuštění a o incidentu uvědomil
vel. IV. UF, kde právě dlel služebně gen. Hasal. Případ stal se vážným; podrobné vylíčení viz příloha čís. 5.
Dnem 10. prosince 1944 byla zřízena HS 475 VOÚ, předsedou ustanoven podnáčelník štábu VOÚ, pplk. gšt. V. Koutník, hospodářem kpt. Karel Nový. k HS jsou přičleněni:
1/ štábní rota u níž jsou ve stavu: VOÚ, skupina plk. gšt. Vrzáčka, transitní rota,
VVO Chust, VVO Volové, žen. rota Krivá.
2/ Dnem ustanovení VVO v Ťačevě a Rachově zřizují se u těchto velitelství samostatné hospodářské setniny, jimž jsou prozatím přiděleny strážní oddíly, dále pak
všechny stanice četnické a fin. stráže.
3/ Dnem 10. t. m. zřizuje u VVO Sevljuš samostatná hospodářská setnina již jsou
prozatím přiděleny všechny stanice četnické a fin. stráže v obvodu okresu Sevljuš.
Odeslána auta do žel. stanice Lavočná pro odvezení 28 tun nákladu /peněžní asignace, 8 tun materiálu Čs. Č. K./ po předchozím povolení vel. IV. UF. Podotýkám, že
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Správně: Korženěviče.
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475

Roman Kokrda (1895, Střelské Hoštice – 1985, Londýn). Více: PEJSKAR, Jožka: Poslední pocta, sv. 3.
Konfrontace, Zürich 1986, s. 121–127.
Kapitán Jiří Chlubna (nar. 1908) padl ve funkci velitele 2. čs. samostatného ženijního praporu 3. československé samostatné brigády v SSSR dne 27. listopadu 1944.
Miloslav Kukla (1904–1974). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 162.
Hospodářská správa.
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o udělení propustky k služební jízdě přes demarkační čáru musím vždy žádati vel.
IV. UF. VOÚ vystavený cestovní rozkaz musí být vždy ještě vidován sovětským velitelem města.
12. prosince dostavil se gen. Hasal na vel. IV. UF za účelem jednání o doplnění
IV. UF. Gen. Petrov sdělil, že během dopoledne povolal gen. Svobodu, aby s ním projednal veškeré otázky, související s doplněním sboru. Přesto, že gen. Hasal byl již na
cestě velitel IV. UF nejednal o celé věci v přítomnosti obou čs. generálů. Bylo jednáno
o doplnění 1. čs. sboru, o dobrovolném náboru v přifrontovém pásmu, a to v okresech:
Medzilaborce, Snina, Humenné, Michalovce, Trebišov. Velitel fronty vydal již rozkaz
pro odsun čs. náhr. pluku do prostoru Humenné – Snina a zdůraznil, že není možné, aby
nové jednotky byly na osvobozeném území organisovány. Zápis porady viz příloha č. 6.
13. prosince byla konána slavnostní večeře na počest 1. výročí podepsání smlouvy
československo-sovětské, jíž se zúčastnil styčný důstojník IV. UF, pplk. Ljaško a pplk.
Suztenko /NKVD/; sovětský velitel města se omluvil nemocí, ač byl viděn téhož dne
v kanceláři.
14. prosince připraven odsun DVS 15 /čs. náhr. pluk ze Sevljuše do Humenné
s nimi podle rozkazu velit. IV. UF 1409/OP ze dne 12. prosince.
15. prosince odeslán pplk. Pernikář podle telegraf. požadavku náč. čs. voj. mise
gen. Píky.
V „Zakarpatské Pravdě“ ze dne 15. prosince napaden byl pplk. Střelka a čs. armáda. Vzhledem k požadavku velitele IV. UF /viz zápis z porady ze dne 2. prosince příloha číslo 6/ musel jsem pplk. Střelkovi uděliti dvouměsíční zdravotní dovolenou
s nástupem 20. prosince t. r. – Pplk. Střelka bude odeslán ke sboru na žádost gen. Svobody. /Výtah z protokolu, sepsaného s pplk. Střelkou viz přílohu č. 7/.476
17. prosince náč. štábu plk. gšt. Hrabovský477 spolu se styčným důstojníkem pplk.
Kordou navštívili gen. Filatova u velitelství IV. UF /zápis jednání viz přílohu číslo 8/.478
Sovětský velitel města nařídil policejní hodinu na 20.00 hodin místního času, která se
vztahuje i na důstojníky čs. armády.
19. prosince přijel z Bukurešti mjr. jezd. Prokeš 479 s Ing. Říhou, předsedou čs. kolonie,480 aby informovali vládního delegáta o činnosti čs. kolonie v Bukurešti a o mož-
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V dané archivní jednotce není dochována, a proto je doplněna z VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/3.
Jaroslav Hrabovský, za 2. světové války používal krycí příjmení Ostravský (1895–1951). Více: http://vojenstvi.cz/vasedotazy_109.htm (citováno k 12. 8. 2016).
V citované archivní jednotce není dochována, ale byla doplněna z VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/5.
MNO dne 16. ledna 1945 zaslalo generálu Píkovi následující charakteristiku: „Prokeš odešel do francouzské armády na své neodbytné naléhání s povolením presidenta republiky. K jeho propuštění z francouzské
armády nedalo MNO souhlas, nemůže jej proto doporučit, nehledě k jeho osobním vlastnostem, jejichž výpočet je v depeši Hlavního velitelství.“ VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30, Depeše poř. č. 6784/4.
Generál Miroslav v této depeši mimo jiné uvedl, že „jmenovaný má velké charakterové vady. Je neukázněný, neseriosní, neodpovědný, vměšuje se do věcí, které mu nepatří a tím zaviňuje nepříjemnosti a obtíže.
Proto nemohu naprosto souhlasit s jeho zařaděním k jednotkám v SSSR. Právem by se muselo vytknout,
že se odesílají do SSSR neb k VOÚ osoby skutečně nevhodné. Je dále nutné, aby jeho samozvaná činnost
v Rumunsku co nejdříve ustala. Upozorněte přímo a loyálně sov. úřady ve smyslu výše uvedeného.“ Tamtéž. sign. 245/1/33, Depeše z Londýna, dne 4. ledna 1945.
Generálu A. Hasalovi sdělil, že v Bukurešti se nachází asi 73 dobrovolníků a v rumunských zajateckých
táborech se nachází asi 1200 vojenských příslušníků bývalé technické jednotky slovenské armády. Srov.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 212/1/30.
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nostech pomoci pro osvobozené území. /Zpráva o jednání viz přílohu číslo 9/.481
22. prosince došel rozkaz velitelství IV. UF, v kterým, v souvislosti s pokyny štábu
RA se nařizuje rozpuštění štábní roty a žen. roty VOÚ jako nezákonných, poněvadž
nejsou ve svazku 1. čs. sboru. Rozkaz velitelství IV. UF ohledně rozpuštění štábní roty
znamená v podstatě likvidaci VOÚ. Znění telegramu zaslaného IV. UF MNO, HV,
kancelář presidenta a ministru Němcovi přes čs. voj. misi viz příloha číslo 10.
23. prosince hospodářská správa připravila pro všechny příslušníky VOÚ vánoční
nadílku a zlepšení stravy během vánočních svátků tak, aby aspoň tímto způsobem
byly jim zpříjemněny vánoce na osvobozeném území, na které se tolik těšili.
II. Organisačně – osobní část:
1/ Presentace provádí se již případ od případu. Kritická politická situace nedovoluje stíhati ty osoby, které zběhly. Některé se vrací dobrovolně. Podle hlášení zběhlo
i mnoho lidí, přihlásivších se do RA. Tyto jsou na obtíž obcím, neboť není možno
proti nim zakročiti.
2/ Od 2. do 23. prosince bylo presentováno a nastoupilo 246 osob. Přehled transportů odeslaných osob k 1. čs. sboru a přehled počtů VOÚ a útvarů jemu podřízených viz přílohu č. 3.
3/ Vlivem usnesení Národní Rady Zakarpatské Ukrajiny o odtržení od ČSR a dekretu téže Národní Rady, kterým se zakazuje jakýkoliv styk NV s úřadem vládního
delegáta vznikla taková politická, právní a hospodářská nejistota a nemožnost řešiti
určité nutné věci, že se naše vojensko – politická a vojenská situace stala skoro neudržitelná.
Se souhlasem vládního delegáta žádám o rychlé a účelní vyřešení otázky poměru
všech čs. složek branné moci na osvobozeném území, sloučení jich pod společným velením bez ohledu na to, zda jsou zasazeny do boje, či nikoliv. Jednotky zasazené do
boje po stránce operativní, taktické a materielní pokud jsou ve svazku RA musí podléhati ve všech těchto věcech sovětskému vrchnímu velení.
Pravomoc společného velitele týkala by se:
a/ věcí organisačních /organisace čs. voj. útvarů na osvobozeném území a organisace útvarů 1. čs. sboru v dohodě s nejvyšším velením RA skrze voj. misi/, organisace
škol, kursů,
b/ věcí osobních: jmenování, povyšování a přemisťování důstojníků a rotmistrů,
vyznamenání, přemístění, ustanovování ve funkcích, pokud nejsou vyhraženi jiným
příslušným činitelům, v tom případě ustanovení by bylo jen zatímní, sňatky apod.
c/ doplňování osob, koní a motorových vozidel,
d/ věci tisku a propagace,
e/ výchovy a výcviku důstojníků, rotmistrů zbraní a služeb z pov. a v zál.
f/ věci zdravotnické služby,
g/ věci týlových služeb /úprava komunikací, regulace/,
h/ vojenského soudnictví a kárného řízení,
ch/ věci všeobecně materielní / fin. hospodářství, příprava unifikace hospodaření,
kontrola, vyžadování materiálu pro novou tvořící se čs. brannou moc.
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V citované archivní jednotce není dochována, ale byla doplněna z VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/5.
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4/ Je třeba řešiti otázku povyšování důstojníků a přejímání důstojníků t. zv. slovenské armády.
Telegramem MNO z 22. listopadu t. r., který jsem obdržel prostřednictvím čs. voj.
mise dne 20. prosince sděluje se doplněk k čj. 2583 dův. III/+. odd. MNO z 1. VI. 1944.
Dále se v telegramu mluví o tom, že tento výnos nesmí s e uplatniti, poněvadž nemá
platnost pro osoby mobilisované na OÚ. do schválení přípravného rozkazu presidenta
republiky má platiti u všech příslušníků čs. branné moci hodnost z roku 1938, hodnosti nabyté v cizích armádách neplatí. Z rozkazu není vidno zda „cizí armádou“ jest
míněna také 1. čs. armáda na Slovensku, kde ještě 23. října došlo k hromadnému povyšování důstojníků. Případ škpt. pěch. z pov. Stanislav Chylia, který nastoupil zde 482
z 1. čs. armády na Slovensku byl hlášen MNO telegramem ze dne 15. prosince t.r.
Službu u 1. čs. s boru nastoupil plk. gšt. Talský Viliam,483 který měl v čs. armádě pořadí kpt. gšt. 1. října 1936. Podobné případy osvobozováním slovenského území budou se stále množiti a jest proto třeba rychlého a spravedlivého řešení vůči čs.
důstojníkům v zahraničí. Povyšování čs. důstojníků z pov. v zahraniční armádě nedělo se systematicky a k potřebám velitelského sboru čs. armády v buducnosti. Povyšování důstojníků u 1. čs. sboru nedělo se pod týmž měřítkem jako se dělo u čs.
armády v Anglii. Nejvíce poškozeni byli pak důstojníci ve vyšších hodnostech. Tyto
všechny rozpory, dále přijímání důstojníků t. zv. slovenské armády ve vysokých hodnostech, které získaly v mírové službě, často za spolupráce s nepřátelskou /německou/
armádou vnáší do důst. sboru velký neklid, nedůtklivost, boří jednotu a škodí výkonu
služby. Tyto rozpory jest nutno vyřešiti spravedlivou úpravou přejímání důstojníků
t. zv. slovenské armády a t.zv. vládního vojska, dále vyrovnávacím povýšením důstojníků v zahraničí /včetně nejvyšších hodností, případně i se zpětnou platností a účinností.
7/ Množící se případy trestních přestupků a činů vyžaduje zřízení polního soudu
VOÚ, přesunutí a přemístění vrchního polního soudu k VOÚ. vyžádal jsem dne
15. prosince telegraficky souhlas MNO k přenesení vrchního polního soudu a souhlasu převedení schopných důstojníků do skupiny justičních důstojníků v zál.
III. Školy, kursy, věci ženijní a oddíly státní bezpečnosti.
1/ Školy a kursy:
Dnem 15. prosince 1944 byla zřízena při DVS 15 škola pro výchovu důstojníků pěchoty v záloze.
Vzhledem k přemístění náhradního pluku ze Sevljuše do Humenné škola přemístěna rovněž k 1. čs. sboru.
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Štábní kapitán Stanislav Chylia byl dnem 23. listopadu 1944 ustanoven náčelníkem štábu DVS a 21. prosince 1944 pak náčelníkem štábu 1. československého náhradního pluku v SSSR.
Dnem 28. prosince 1944 ustanoven velitelem 1. československé samostatné brigády v SSSR (VÚA–VHA,
f. SSSR IV, sign. A/4/14, důvěrný rozkaz č. 4, čl. 5 z 16. ledna 1945), dnem 12. ledna 1945 pak zástupcem velitele 3. československé samostatné brigády v SSSR (tamtéž), ale velitel 1. československého armádního sboru v SSSR jej na návrh Slovenské národní rady dnem 14. února 1945 zbavil výkonu vojenské
služby a určil ho do velitelské zálohy u 1. československého náhradního pluku v SSSR. VÚA–VHA,
f. SSSR III, sign. 1/2/6, č. j. 393/dův. 1945.
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2/ Ženijní práce:
Veškeré ženijní práce jsou konány ve spolupráci s místními úřady, poněvadž žen.
četa o stavu 1 důstojníka a 47 mužů nestačí na tak dalekosáhlé obnovování porušených
komunikací a ostatní ženijní práce.
V důsledku toho pracují ženisté na více místech pouze jako odborníci neb odborní
poradci.
Práce jsou v běhu:
a/ stavba silničního mostu u Berezové /most má býti hotov 24. XII. 1944/,
b/ stavba mostu v Buština /most má být hotov 24. XII. 1944/,
c/ stavba silničního mostu v Terešava /práce rozpočítána na 4 měsíce t.j. do
konce března 1945 /výpomocný most tamtéž se dostavuje,
d/ železniční most v Ťačevo je ve stavbě,
e/ stavba silničního mostu v Chustu – práce započaty,
f/ stavba silničního mostu ve Velké Kopané, práce v běhu,
g/ stavba silničního mostu u Lipsy – práce v běhu.
Mimo těchto prací pokračuje rozminování minových polí v okrese.
3/ Pohraniční finanční stráže:
Dosud byly zřízeny stanice finanční pohraniční stráže pouze na hranici československo – rumunské a československo – maďarské a to pouze na dosud pod čs. správou předaném území /po okres Sevljuš v to/. Zřizování stanic pohraniční finanční
stráže naráží na velké těžkosti, jako: místní NV na mnoha místech odmítají čs. pohr.
fin. stráže, nechtějí je stravovat, odzbrojují se /Guda/ a pod.
Pohraniční finanční stráže zřízeny v těchto obcích:
okres Rachovo : Trebušany, velký Bočkov, Slatinské Doly,
okres Ťačevo : Terešva, Ťačevo,
okres Chust : Vyškovo, Velatín,
okres Sevljuš : Guda, Dakovo, Velký Palet, Petrovo
4/ Četnictvo:
Dosud byly zřízeny tato okresní četnická velitelství: v Rachovo, v Ťačevo, v Sevljuš.
K organisaci četnických stanic dosud z důvodu nevyjasněné politické situace a vzhledem k odporu místních NV nedošlo.
IV. Zbraně, doprava.
1/ Situace zbraní:
VOÚ dostalo od velitelství IV. ukrajinské fronty pro potřebu různých strážních
oddílů:
165 opakovacích pušek, 17 lehkých kulometů, 30 kulometných pistolí a od velitelství 1. čs. sboru: 100 opakovacích pušek, 65 pušek poloautomat. a 40 revolverů, vše
až na revolvery s odpovídajícím počtem střeliva /pro revolvery nebylo střelivo přiděleno/.
Všechny tyto zbraně byly již rozděleny /mezi pohr. fin. stráže, oddíly pol. četníků
a voj. strážní oddíly/, takže VOÚ je beze zbraní. žádost o příděl dalších zbraní od 1. čs.
s boru nebyla dosud vyřízena.
2/ Situace motorových vozidel:
VOÚ nemá dosud vlastních dopravních prostředků. Těmi co disponuje patří 1. čs.
sboru a byly sem vyslány při různých příležitostech /s osobami nebo materiálem/.
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Valná část těchto vozidel byla čs. sboru opět při jiných příležitostech /zvláště při přepravě mobilisovaných osob/ vrácena. Podle dohody, k níž před několika dny došlo,
ponechá sbor VOÚ 6 vozů nákladních a 3 vozy osobní.
Stav motorových vozidel jest velmi špatný a ještě před 10. XII. t.r. stálo zde 8 nákl.
vozů /Studebacker/ nepojízdných a neschopných návratu ke sboru. VOÚ najmulo
/převzalo za paušální náhradu do používání/ proto jednu z nejlépe zachovaných autodílen v Chustu s úplným inventářem.
Na celém osvobozeném území je ohromná dopravní krise, takže civilní obyvatelstvo čeká i několik dní před garážemi, pojede-li do jejich směru nějaké vozidlo.
Autodopravu brzdí velkou měrou i nedostatek APH, jejichž příděl jest velmi omezen.
3/ Železnice:
Doprava na železnicích s normálním rozchodem jest jen omezená. Provoz řídí výhradně sovětské vojenské oddíly.
Během ledna budou sovětskými vojenskými oddíly opraveny mosty a vrchní
stavba na trati Královo nad Tisou – Hlatina; provoz bude zahájen asi k 1. únoru.
Trať Mukačevo – Lavočná již v provozu s překladištěm /ze širokorozch. na norm.
rozchod/ ve Volové. Trať Čop – Kralovo nad Tisou sjízdná do Sevljuše, Úzkokolejné
trati skoro vesměs v provozu.
4/ Stav tele-komunikace:
Pošty, telegrafy a telefony nejsou dosud v provozu. Zařízení centrálen, právě tak jako vrchní stavby /vedení/ buď zničeny nebo odvezeny.
Velitel osvobozeného území
div. gen. HASAL484
PŘÍLOHA číslo 1
Tajné!
ZÁPIS
o jednání u velitelství IV. ukrajinské fronty
dne 8. prosince 1944 v Michalovcích485
Přítomni: Za čs. vládní delegaci:
ministr František Němec, vládní delegát,
poslanec J. Valo, polit. poradce vlád. delegáta,
div. gen. A. Hasal, velitel OÚ.
Za Rudou armádu:
gen. arm. Petrov, velitel IV. ukrajinské fronty.486
Jednání zahájeno ve 12.00 hodin středoevr. času.

484
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Následuje podpis perem.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/5.
Z vlastního zápisu vyplývá, že jednání se zúčastnil i generál L. Mechlis.
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Velitel fronty gen. arm. Petrov vzhledem k tomu, že ministr Němec žádal, aby
mohl zaletěti do Moskvy, nás pozval, abychom ještě před odletem projednali některé,
máme-li jaké, otázky a věci, které s touto cestou souvisejí. Poznamenal, že letadlo je
připraveno v Stryji, kam třeba zajeti autem. Není vyloučeno, třebaže počasí je příznivé
pro let, že ministr bude na cestě zadržen v Kijevě v důsledku klimatických poměrů
/rozdílnost počasí v západní a střední části SSSR/ na jeden až dva dny.
Sami do věci zasáhli, aby odlet uspíšili, když viděli, že ministr Němec začíná být
nervosním.
Ministr Němec pak informoval velitele fronty, že hlavním důvodem jeho zájezdu je:
a/ Podati informace vládě o všech otázkách a zjevech, které se vyskytly a vyskytují na osvobozeném území Karpatské Ukrajiny, jelikož nemá možnost tyto věci otevřeně sděliti telegraficky. Jsou to věci státní a v otevřené řeči v normálních telegramech
nemůže cele vysloviti svoje názory, ani říci vše to, co by bylo potřebné, aby vláda byla
správně a úplně informována. To samé je s vládou, která rovněž toto cestou nemůže
dáti vládnímu delegátu úplné, jasné a přesné pokyny a směrnice, neboť jde o věci státního tajemství. Proto také žádal a naléhal na to, aby mohl zaletěti do Moskvy, odkud
se může přímo spojiti s naší vládou.
b/ Chce plně vyjasniti poměr čs. vládní delegace k NV na osvobozeném území,
jsou to NV místní, okresní nebo Národní Rada Zakarpatské Ukrajiny, neboť za stávajících poměrů nějaká plodná spolupráce je vyloučena. Věc došla tak daleko, že NV
obdržely pokyny od NR Zakarpatské Ukrajiny, aby přerušily jakýkoliv styk s úřadem
vládního delegáta. To je neudržitelná situace, a je proto třeba, aby ministr Němec
mohl o této věci vládu informovati a vyžádati so příslušné pokyny a instrukce.
Gen. plk. Mechlis pak žertem se ministra Němce ptal, zda vše to, o čem chce v Moskvě jednati, přednesl úplně a upřímně. Ministr Němec na to – žertem odpověděl, že
vše řekl otevřeně a upřímně a že nemá důvodů něco zatajovati. Jde mu hlavně o to, aby
mohl vládu o všem přesně informovati a vyžádati si potřebné instrukce.
Gen. Hasal pak poukázal na to, že NR Zakarpatské Ukrajiny vydala dekret, který
uveřejnila v „zakarpatské Pravdě“, kterým se zakazuje jakákoliv styk NV s úřadem
vládního delegáta. Gen. plk. Mechlis k tomu poznamenal, že mu o podobném dekretu
není ničeho známo. Sám ukrajinsky nemluví. Gen. Hasal proto přislíbil, že veškeré
dekrety NR Zakarpatské Ukrajiny, které jsou úřadu vládního delegáta k disposici dá
přeložiti do ruštiny a zašle je gen. plk.Mechlisovi.
Gen. Hasal informoval pak velitele IV. ukrajinské fronty, že podle pokynů Národní
Rady Zakarpatské Ukrajiny byly sňaty v některých místech oddíly naší pohraniční
stráže, jelikož NR neuznává úřad vládního delegáta. Uvedl případ v osadě Velatin
a v některých obcích chustského a sevljušského okresu. Oddíl z Velantina byl odeslán
do Chustu. Při tom gen. Hasal zdůraznil, že podobné jednání z důvodů státní prestiže
připustiti nemůže a že finanční pohraniční stráž, která již službu na hranicích koná
a koná ji dobře byla organisována se souhlasem velitele fronty a vyzbrojena péčí IV.
ukrajinské fronty. Oddíly, které byly odeslány ze svých míst budou vráceny na místo
svého určení. Gen. arm. Petrov k tomu poznamenal, že s těmito oddíly počítají a že
nikdo nemá práva jinak o nich rozhodovati. telefonicky ihned nařídil, aby věc by la vyšetřena a uvedena do pořádku.
Gen. arm. Petrov pak sdělil, že není námitek, aby předseda Slovenské národní rady
Dr. Šrobár a poslanec Valo navštívili, jak už to také nařídil telegramem, osvobozené
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východní kraje Slovenska, t.j. Michalovce, Humenné a Trebišov. Gen. plk. Mechlis
k tomu dodal, že NV sice již v mnohých místech ustanoveny, že však se vyskytují
různé věci, které nasvědčují tomu, že není vše u nich v pořádku. Uvedl, že v NV v Michalovcích je členem Maďar, dále se vyskytují případy sabotáže. V jedné obci byla nařízena pracovní povinnost pro úpravu letiště. Obyvatelstvo místo aby šlo na práci se
rozběhlo a poschovávalo. Je to věc NV, který se nepostaral, aby požadavek sovětského
velitele byl splněn. Svědčilo by to, že v NV jsou lidi, kteří nebyli a nejsou přátelsky nakloněni RA a SSSR a že svým členstvím v NV chtějí skrýti svou minulost. Dále uvedl,
že jeden obchodník v Michalovcích v bezprostředné blízkosti úřadu voj. velitele města
zapálil svůj obchod. I v tom vidí sabotáž.
Ministr Němec k tomu poznamenal, že po celém Slovensku ještě do povstání
v Baňské Bystrici byli všude ustanoveny podzemní NV podle pokynů Slovenské Národní Rady a pokynů čs. vlády v Londýně. Gen. plk. Mechlis podotkl, že mu není ničeho známo o nějakých podzemních NV.
Ministr Němec dále uvedl, že předsednictvo Slovenské Národní Rady nejlépe zná poměry na Slovensku a že bude proto výhodné, když Dr. Šrobár a druhý člen Slovenské NR
při své zájezdu se podívají na složení NV a tam, kde bude třeba, zjednají nápravu. Při
té příležitosti poukázal ministr Němec na to, že žádal, aby poslanec Valo s ním odletěl do Moskvy a proto žádá, aby toto bylo uskutečněno. Místo poslance Valo, který je
jeho politickým poradcem, navrhuje, aby zájezdu s Dr. Šrobárem se súčastnil Dr. Pull,
který je zástupcem předsedy Slovenské Národní Rady poslance Šmidka. Gen. arm. Petrov i gen. plk. Mechlis souhlasili s tímto řešením a rozhodli, že poslanec Valo může
odletěti do Moskvy a zájezdu do východních krajů Slovenska se súčastní Dr. Pull.
Oficielní jednání skončeno v 13.00 hod. středoevr. času.
Při obědě, na který pozval gen. arm. Petrov všechny účastníky jednání pokračovalo
se v debatách o poměrech na osvobozeném území Čs. republiky. Mezi rozhovorem
nadhodil v žertu gen. arm. Petrov, že vojáci RA říkají, že osvobozují ČSR, že však dostávají jen sovětská vyznamenání a že čs. vláda pravděpodobně na ně zapomněla. Na
tuto poznámku gen. Hasal poznamenal, že ba to nezapomínáme, že chceme svou vděčnost RA nějakým zjevným způsobem projeviti, že jsme již částečně v této věci určité
kroky podnikli, že však nám není možné, jelikož neznáme jména těch, kteří se o osvobození ČSR zvlášť zasloužili, učiniti příslušné návrhy. Požádal proto gen. arm. Petrova,
aby laskavě sdělil jména těch, kterým by měla býti čs. válečná vyznamenání udělena.
Gen. arm. Petrov na to poznamenal, že to říkal jen v žertu, že u nich není zvykem,
aby navrhovali na cizí vyznamenání a že jména nemůže dáti. Gen. Hasal i ministr
Němec přesto však žádali, aby laskavě nám jména sdělili.
Rozhovor během oběda byl veden ve velmi přátelském duchu.
V Chustu, dne 10. prosince 1944.
Zápis provedl:
gen. Hasal487

PŘÍLOHA číslo 2488
Styčný důstojník u IV. ukrajinské fronty
pplk. Kokrda Roman – hlášení – výtah.
Pplk. Kokrda nastoupil službu styčného důstojníka u IV. U. F. 1./XII. 1944. Jako
spojovací důstojník je mu přidělen por. pěch. v zál. Zandl Maxmilian. Po svém hlášení
pplk. Kokrda je stále umístěn u II. sledu štábu IV. U. F.
Jmenovaný od 1.-7./XII. t.r. nemohl vyvinouti žádnou činnost po stránce styčného
důstojníka, nýbrž byl odkázán na svůj byt a dokonce byl nucen žádati i o povolení na
procházku. jeho žádost, aby byl představen náč. štábu fronty a důstojníků štábu nebyla
sice odmítnuta, ale nebylo jí vyhověno.
Otázka spojení s V.O.Ú. byla vyřešena štábem fronty teprve za 3 dny, kdy byly povoleny telefonické relace v době večerní od 18-20 hod. Dne 5. XII. byl pplk. Kokrda
představen gen. mjr. Filatovem, zástupcem náč. štábu IV. U.F., který má na starosti
záležitosti vojenské území daného pod čs. správu. Výsledek jednání byl celkem negativní.
Po přemístění 7./ XII. t.r. štábu IV. U. F. byl pplk. Kokrda přemístěn do Užhorodu
s II. sledem štábu. Po 3 dnech bylo mu upraveno telef. spojení s VOÚ bez jakéhokoliv omezení.
V novém S. V. II. sledu obdržel pplk. Kokrda stráž RA 1 + 6 a později mu byl určen
příděl pohonných hmot pro vůz, který mu přidělilo V. O. Ú. Dne 12. / XII. pplk. Kokrda představen gen. plk. Mechlisovi, členu voj. sověta IV. UF. Z rokování s gen. plk.
Mechlisem pplk. Kokrda seznal, že tento nám není nakloněn a o poměrech V.O.Ú. je
jedině jednostranně informován, aniž by bral v úvahu vysvětlení pplk. Kokrdy.
Dne 17./XII. t.r. pplk. Kokrda měl další jednání s gen. mjr. Filatovem. Toto jednání, kterému byl přítomen i náč. štábu V.O.Ú. a které již bylo přátelštější, bylo pplk.
Kokrdovi slíbeno, že obdrží zvláštní povolení pro pohyb uvnitř štábu IV. U. F., avšak
do 24./XII. žádné takové povolení mu nebylo dáno.
Pplk. Kokrda je tedy stále při úkolech, které mu dává V. O. Ú, nucen nejprve žádati
povolení pro jednání v té které záležitosti u gen. mjr. Filatova, a teprve, je-li mu to
umožněno, je oprávněn jednati přímo. Tímto způsobem vše jde velmi pomalu a jednání se zpožďuje.
PŘÍLOHA číslo 3489
Přehled
presentovaných a odeslaných osob.
1. a./do 2. prosince /včetně/ presentováno a nastoupilo činnou službu /důst., rtm.
a mužstvo/celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.477 osob
b./ od 2. prosince /včetně/ bylo presentováno a nastoupilo voj. činnou službu
/důst., rtm., mužstvo/ celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 osob
c/ celkem do 23. 12. 1944 presentováno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.723 osob
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Pouze podpis perem.

[302]

489

Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/3.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/3.
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2. K 1. čs. sboru odesláno:
a./ od 28. 10. do 2. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.623 osob
b./ seznam transportu od 2.12. 1944 do 24.49012. 1944
4. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 osob
6. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 osob
10. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 osob
13. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 osob
14. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 osob
15. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 osob
15. 12. pěšky z Volové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 osob
16. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 osob
18. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 osob
22. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 osob
23. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 osob
24. 12. autotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 osob
celkem ke sboru /důst., rtm. a mužstva/ odesláno . . . . . . . . . . . . . . . 3.641 osob

5./ do 23. 12. 1944 propuštěn ze zdravotních důvodů . . . . . . . . . . . . . . . 47 osob
6./ do 23. 12. 1944 odklad obdrželo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 osob

Rozdíl asi 300 mužů vznikl tím, že do RA byli odvedeni i čs. voj. osoby, již presentované /:Ťačevo, Rachovo, Chust:/, dále v důsledku kritické politické situace mnoho
osob zběhlo.

3. 17. 12. 1944 přemístěno /důst., rtm., mužstva/ DVS 15 s doplňky
pro tel. rotu do prostoru 1. čs. sboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 osob

PŘÍLOHA číslo 4
ZÁPIS
o jednání dne 10. prosince 1944 v Chustu ohledně požadavků
a návrhů velitele 1. čs. sboru podle čj. 263/taj.1944 /1. čs. sboru492
Přítomni: div. gen. Ant. Hasal, velitel osvobozeného území
brig. gen. Jan Kratochvíl, přidělený VOÚ a
brig. gen. Karel Klapálek, velitel 3. čs. brig.493

celkem k 1. čs. sboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.326 osob
ku dni 25. 22. 1944 u transitní roty připraveno k odeslání
k 1. čs. sboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 osob
4. Seznam útvarů V. O. Ú. s počty osob ku dni 23. 12. 1944.491

1/ a/ Brig. gen. Klapálek podal nejprve informace o situaci 1. čs. sboru k 8. XII.
1944. Situačně vylíčil operace sboru v posledních dnech a personální i materielní jeho
situaci. Sbor je vlastně v nepřetržité bojové činnosti od začátku září t. r. Má velké ztráty
na důstojnících i mužstvu a docházející doplňky nejsou zatím s to je nahraditi, ačkoliv je snahou velitele osvobozeného území dáti v prvé řadě vše ve prospěch sboru.
b/ Informace o děl. pluku 5 a zvukoměrném oddílu vzata na vědomí.
2/ Počet doplňků, došlých doposud ke sboru vzat na vědomí. Pokud jde o dobrovolný nábor na osvobozeném území Slovenska v pásmu činnosti sboru velitel osvobozeného území s ním souhlasí, jelikož za stávající situace nelze prozatím v operačním
pásmu vyhlásiti mobilisaci.
3/ Uspořádání výcviku u sboru, které přichází na doplnění, vzato na vědomí. Je
však žádoucno z důvodů úspornosti, nedostatku instruktorů a jednotnosti výcviku
sloučiti výcvik nováčků na jednom místě – nejlépe u záložního pluku.
Pokud jde o výcvik důstojníků velitel OÚ souhlasí s návrhem, dává však na uváženou, třebaže potřeba důstojníků u sboru je velmi naléhavá, zda jeden měsíční kurs
pro velitele čet, navržený za a/ bude postačující. Mužstvo z nováčků, které odpovídá
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Původní „3“ přepsána perem na „4“.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/3.
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Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-5.
Viz DOKUMENT 214.
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podmínkám pro odeslání do školy pro výchovu zál. důstojníků, které je na osvobozeném území, bude odesláno ke sboru /půjde prozatím asi o 51 osob/.
4/ Se zřízením „doplňovací správy“ u sboru VOÚ nesouhlasí a vedení kmenové
agendy přísluší náhradnímu pluku, kterému současně jsou vydány příslušné pokyny
a rozkazy.
5/ Organisace letecké skupiny vzata na vědomí. Pokud jde o velitele, velitel osvobozeného území považuje při možnosti nynějšího výběru jako nejvýhodnějšího, třeba
jen zatímně, pplk. Pernikáře, ovšem za předpokladu souhlasu sovětské vlády.
Nespolehlivé osoby z řad slovenských letců do ukončení řízení přidělovati náhradnímu pluku.
Ohledně podřízenosti letecké skupiny po stránce operační VOÚ souhlasí s návrhem.
Pokud jde o otázky rázu materielního až do úplného vybavení, resp. osamostatnění řeší tyto sbor. Další potřeby budou řešeny centrálně.
Řešení otázek rázu osobního do úplného osamostatnění letecké skupiny provádí
se v dohodě v VOÚ, pak přechází řešení osobních otázek na toto velitelství.
6/ Za stávající vnitřní politické situace a vzhledem na to, že doposud bylo odevzdáno jen 5 okresů do správy čs. vládního delegáta a vzhledem k velkým požadavkům
RA na dopravní prostředky pro potřeby úpravy komunikací v týlu nelze mobilisaci naříditi. Okresy, odevzdané do správy čs. vládního delegáta, jsou okresy horské, počtem
i kvalitou koní pro potřeby vojenské nedostačující.Tažných koní pro dělostřelectvo není.
7/ Osoby povolané do činné služby na OÚ jsou do spolehlivosti přezkušovány
podle dobrozdání NV. Vyskytnou-li se přesto osoby nespolehlivé, po zjištění, je třeba
postupovati obdobně jako u nespolehlivých osob, přišlých ze zajateckých a pracovních táborů.
8/ Požadovaní důstojníci již byli nebo budou nejbližšími transporty odesláni.
Z důstojníků ukraj. národnosti byli odesláni npor. z pov. Janej, por. z pov. Popovič.
Ženijní rota 125 mužů /nováčci/ byla dne 10. prosince odeslána.
Npor. Reicin byl se skupinou již odeslán.
Pokud jde o mjr. Selnera velitel OÚ prozatím jej ponechává pro službu u sboru. Definitivně jej přiděliti nemůže.
9/ Z přidělených aut byl již větší počet odeslán. Po převezení materiálu z Lavočné
budou zbývající auta odeslána sboru a ponechán počet Vámi uvedený.
10/ Zařídí VOÚ.
11/ a 12/ Bylo sděleno ústně gen. Klapálkovi.
13/ VOÚ souhlasí s návrhem sboru i pokud jde o zástupce velitele sboru. Příslušné
návrhy zašlete.
14/ Psacích strojů VOÚ zatím nemá. Budou-li k disposici budou odeslány příští zásilkou.
Div. gen. Hasal v . r.
Brig. gen. J. Kratochvíl v.r.
Brig. gen. K. Klapálek v.r.
Za správnost opisu:
Podnáčelník štábu VOÚ
pplk. V. Koutník494
494

Podpisy na dokumentu jsou dopsány perem.
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PŘÍLOHA číslo 6
ZÁPIS
o jednání u velitelství IV. ukrajinské fronty dne 12. prosince v Michalovcích.495
Přítomni: Za Rudou armádu:
gen. arm. J. Petrov, velitel IV. UF
Gen. plk. Mechlis, člen voj. sovětu IV. UF.
Za čs. vládní delegaci:
div. gen. Hasal, velitel VOÚ.
Jednání bylo zahájeno 22.00 hod. středoevr. času.
Předmětem jednání bylo doplnění 1. čs. sboru.
Gen. Petrov nejprve uvedl, že povolal velitele 1. čs. sboru brig. gen. Svobodu na den
12. XII. t.r. do štábu fronty, aby s ním projednal veškeré otázky, související s doplněním sboru, aby sbor mohl s úspěchem plniti operativní úkoly. Gen. Svoboda byl
během dne u štábu frinty a velitel fronty zjistil, že počty sboru v souvislosti s předcházejícími boji jsou velmi nízké jen asi 45% předepsaného počtu /celkem asi 8.000/,
ač po stránce materielní sbor je vybaven vším potřebným /jak pokud jde o výstroj,
tak i výzbroj/ a co bude potřebovati, bude mu péčí velitelství IV. UF poskytnuto.
Veliteli fronty jde o to, aby sbor byl co nejdříve doplněn a proto podnikne vše, co
je v jeho moci, aby tato věc byla v brzku vyřešena. V souvislosti s doplněním sboru jde
i o nábor dobrovolníků na osvobozeném území Slovenska, o který žádá gen. Svoboda.
Nábor dobrovolníků podle rozhodnutí velitele fronty může býti prováděn jen v přífrontovém pásmu a to v prostorech Medzilaborce – Snina – Humenné – Michalovce –
Trebišov.
Gen. plk. Mechlis k tomu poznamenal, že věc musí býti projednána s velitelem
ochrany týlu fronty, čemuž gen. arm. Petrov odporoval s poukazem na to, že jde výhradně o přífrontové pásmo, s kterým velitel ochrany týlu fronty nemá nic společného.
Gen. Hasal podotkl, že dne 10. prosince projednával v Chustu s brig. gen. Klapálkem, kterého gen. Svoboda k jednání splnomocnil, veškeré otázky týkající se doplnění
a ukompletování sboru a ve všech otázkách docílena shoda. I o otázce náboru dobrovolníků na osvobozeném území Slovenska se jednalo a dohodnuto, že dobrovolný
nábor může prováděti, že však mobilisace tam býti vyhlášena nemůže právě proto, že
je to v operačním pásmu. Nábor se předpokládal jen v pásmu činnosti sboru.
Velitel fronty zdůraznil, že mobilisace v přífrontovém pásmu nemůže býti vyhlášena, že však chce rozšířiti, jak již uvedl, dobrovolný nábor na všechny slovenské
okresy, které v tomto pásmu jsou, t.j. Mezilaborce, Snina, Humenné, Michalovce a Trebišov. Vydá příslušné pokyny v tomto směru podřízeným velitelům, aby umožnili
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sboru nábor a poskytli mu všemožnou podporu. Pro nábor celý prostor bude rozdělen na rayony a pro každý z nich budou sborem určeni důstojníci s příslušným personálem, kteří budu vybaveni patřičnými dokumenty štábem fronty.
Gen. plk. Mechlis poznamenal, že je třeba, aby nábor nebyl vyhlašován vyhláškami
z důvodů zpravodajských /neboť není vyloučeno, že se to donese nepříteli/, nýbrž jen
na shromážděních, které by svolali představitelé sboru, pověření náborem, v jednotlivých obcích.
Gen. Hasal zdůraznil, že je lépe vyhlásiti nábor tímto způsobem, než vyhláškami.
Aby doplňování sboru bylo regulováno, usnadněno a urychleno, velitel fronty
vydal již rozkaz, aby náhradní pluk sboru, který je z části v rayonu Sevljuš – Krivá byl
přemístěn do prostoru Humenné – Snina. Zmínil se při té příležitosti, že Moskva se
dotazovala, jaké jednotky na osvobozeném území jsou organisovány a na jaké podkladě, resp. s čí souhlasem, jelikož k tomu žádné pokyny nevydala.
Velitel fronty zdůraznil, že proto není možné, aby nové jednotky byly organisovány. Sám to povolit nemůže a jde mu především o to, aby 1. čs. sbor byl co nejdříve
doplněn. dále se dotazoval jak je to s náhradním plukem, nebo zda máme náhradní
pluky dva.
Gen. Hasal na tyto poznámky odpověděl, že náhradní pluk ve skutečnosti je jen jeden, že však byl gen. Svobodou odeslán velitel pluku s nejnutnějším personálem na osvobozené území, jelikož se předpokládalo, že podmínky pro shromažďování záložníků
a výcvik budou zde příznivější. Náhradní pluk 1. čs. sboru je vlastně v Krosno v Polsku.
Pokud jde o jednotky, které byly utvořeny na osvobozeném území v prostoru odevzdaném do čs. správy, jsou to jednotky, kterých je nezbytně třeba pro výkon služby, t.j.
štábní rota VOÚ, pak strážní oddíly v okresech Rachovo, Ťačevo, Volové, dále oddíly
finanční pohraniční stráže a konečně oddíly státního bezpečnostního sboru /četnictva/. V Sevljuši a Krivá byli soustředěni jen nováčkové, kteří tam prováděli výcvik jednak pěší, dělostřelecký /v Sevljuši/, jednak ženijní a spojovací /v Krivé/. Z Krivé byla
v neděli dne 10. prosince odeslána jedna rota v počtu 124 osob, které podle požadavku
1. čs. sboru byla cvičena jako rota pro minování a odstraňování min. Žádné nové jednotky na osvobozeném území doposud utvořeny nebyly a také tvořeny býti nemohou,
jelikož ani není mužstva, ani potřebné výstroje a výzbroje.
Oddíly pohraniční finanční stráže a státního bezpečnostního sboru byly utvořeny
se souhlasem velitelství fronty a potřebné zbraně pro tyto oddíly tímto velitelstvím
přiděleno.
Velitel fronty pak důrazně žádal, aby veškeré výcvikové jednotky, které jsou
v pásmu pod čs. správou, byly podle jeho rozkazu, který byl již vydán veliteli 1. čs.
sboru a v opise gen. Hasalovi a veliteli 38. armády, odeslány do prostoru Humenné –
Snina /Rozkaz IV. UF číslo 0149/OP ze dne 12. XII. 1944/. Gen. plk. Mechlis v dalším
pak přednesl několik stížností na pplk. Střelku v souvislosti s incidenty, které se udály
v Sevljuši. Předložil a v opise dal protokol /akt/, sepsaný náčelníkem štábu ochrany
týlu fronty pplk. Bosým, ve kterém je uveden případ, který se zběhl v Sevljuši. Jde
o případ zadržení osob četnickým oddílem dne 5. XII. t. r., které byly přistiženy večer
v jednom z obchodů, kde podle jejich údajů prováděly z pověření ONV inventuru, ač
pověřovacích průkazů neměly. Byly zadrženy a dány do prozatimní vazby.
Podle protokolu /aktu/ jde o dva členy NV a o 3 jiné občany, kteří byli pověřeni pracemi, spojenými s dodávkami pro RA. Na zákrok předsedy ONV byli zadržení pro-
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puštěni, ale později zase uvězněni na rozkaz pplk. Střelky. Ve vazbě prý byli zbiti a zesměšňováni důstojníky i poddůstojníky. Teprve prý na zákrok sovětského velitele
města byli 6. XII. propuštěni.
Pplk. Střelka tento protokol podepsal a přiložil k němu, jelikož nebyl přítomen
jeho sepisování, svoje vyjádření, ve kterém uvedl, že žádný rozkaz k zadržení nedal, že
zadržení provedla četnická hlídka, podřízená vládnímu delegátu, při normální pochůzce a že bylo zjištěno, že zadržení neměli příslušných průkazů.
Při tom gen. plk. Mechlis poznamenal, že má přesné zprávy, že pplk. Střelka svým
chováním a jednáním projevuje svoji náladu protisovětskou a proti RA. Prý pronášel
výkřiky proti RA.
Gen. Hasal na poznámky gen. plk. Mechlise reagoval tím, že poznamenal, že podle
zpráv, kterých se mu dostalo a podle výsledku šetření, pplk. Střelka žádný rozkaz k zadržení uvedených osob nedával, sám nařídil tyto osoby propustiti. Osoby byly zadrženy četnickým oddílem /oddílem státní bezpečnosti/. Kromě toho tento incident
byl projednáván sovětským velitelem města, předsedou ONV v Sevljuš v přítomnosti
pplk. Střelky a kpt. Kohouta, při čemž se došlo k závěru, že s naší strany bylo postupováno správně. Bylo-li pak něco podniknuto proti zadrženým, byly učiněny příslušné
kroky, aby viníci byli vzati k odpovědnosti.
Gen.plk. Mechlis na tyto poznámky poznamenal, že pro něho je směrodatným
protokol /akt/, který pplk. Střelka podepsal a přiložil k němu zvláštní prohlášení. Vyslovil podiv nad tím, že pplk. Střelka se může odvolávati n to, že četnický oddíl, který
je ubytován v kasárnách, mu není podřízen. Musí přece věděti co se děje u něho v kasárnách.
Gen. plk. Mechlis dále podotkl, že pplk. Střelka se chová nepřátelsky k RA a vnáší
tak nesoulad a kalí dobrý poměr mezi úřadem vládního delegáta a Sovětským svazem, resp. RA. Žádá, aby byl okamžitě odeslán z pásma vojenských operací. Na tento
požadavek gen. Hasal učinil na gen. plk. Mechlise dotaz kam má vlastně pplk. Střelku
odeslati, neboť předpokládá, že jsme přece doma a že by jej musel odeslat do zahraničí.
Gen. Petrov k tomu podotkl, že podobné věci, jako provádí pplk. Střelka, nemůže připustiti, že však předpokládá, že oddisponováním pplk. Střelky ke sboru a přemístěním
náhradního pluku do prostoru Humenné lze tuto věc pokládati prozatím za vyřízenou.
Gen. plk. Mechlis trval však na tom, aby pplk. Střelka byl odeslán pryč. Gen. Hasal
proto zdůraznil, že vzhledem k tak závažným námitkám proti pplk. Střelkovi musí
o věci informovati MNO v Londýně, aby mohly být učiněny příslušné kroky. Pplk.
Střelka bude vrácen ke sboru. Nemůžeme a v žádném případě nedopustíme, aby chování a jednáním jednotlivců byl v sebe menším dotčen náš vzájemný přátelský poměr
mezi ČSR a SSSR. Naší snahou je a vždy bude tento poměr udržeti, prohloubiti a dáti
vše, co je v naší moci, do společného boje.
Gen. arm. Petrov k vyjádření gen. Hasala poznamenal, že plně souhlasí s jeho vývody, že však přemístěním pplk. Střelky se záložním plukem do Humenné pokládá
zatím věc za vyřízenou. Gen. Hasal znovu zdůraznil, že věc bude hlásiti MNO.
Po té gen. plk. Mechlis referoval veliteli fronty o některých telegramech, které zaslal úřad vládního delegáta. Šlo o oznámení, že v okrese Volové a ve dvou obcích
okresu Chust propukl skvrnitý tyf. Gen. Hasal poznamenal, že preventivní opatření
s naší strany byla učiněna, že pokládal za svoji povinnost uvědomiti o tom velitelství
fronty a kdyby bylo potřeba, že by se obrátil na přednostu zdravotní služby štábu
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fronty. Gen. plk. Mechlis podotkl, že bude třeba, aby přednosta zdrav. služby učinil příslušná opatření, aby se epidemie nerozšířila.
Pokud jde o naši žádost, aby bylo dovoleno pplk. Pernikářovi, který má býti odeslán do Moskvy zajeti k 1. čs. sboru, příslušné povolení bude vydáno.
K našemu telegramu ohledně incidentu ppor. Lalo s předsedou ONV c Chust p. Sýkorou a zásah plk. Hrabovského gen. Hasal poznamenal, že šetřením zjistil, že postup
náčelníka štábu VOÚ byl naprosto korektní, že žádných pohrůžek nepoužil. Pokud jde
o ppor. Lalo učinil příslušná opatření. Gen. plk. Mechlis v této věci přednesl některé
poznámky z protokolu, který byl sepsán náčelníkem štábu ochrany týlu fronty, který
případ vyšetřoval v Chustu u sovětského vojenského velitele města. Šetření provedl jen
jednostranné. Podle tohoto protokolu měl plk. Hrabovský výhrůžek použíti. Gen.
Hasal k tomu poznamenal, že plk. Hrabovského zná dobře, že plk. Hrabovský velmi
dobře ví, že něco podobného nemůže si dovoliti a také si nedovolil, což potvrdili dva
naši štábní důstojníci, kteří telefonickému rozhovoru byli přítomni. Na sovětského
vojenského velitele města se plk. Hrabovský obrátil proto, že byl překvapen způsobem, jakým bylo zadržení ppor. Lalo provedeno bez jeho vědomí. Aby bylo napříště
zabráněno podobným případů a vzniklým snad z tohoto nedorozumění, gen. Hasal nařídil, aby veškeré jednání s místními sovětskými vojenskými orgány byla vedena skrze
styčného důstojníka pplk. Ljaško.
Gen. arm. Petrov k tomuto vyjádření gen. Hasala poznamenal, že pokládá případ
za vyřízený proto, že gen. Hasal se zaručuje za plk. Hrabovského.
Gen. Hasal znovu poukázal na to, že v jeho nepřítomnosti a bez vědomí náčelníka
štábu byl ppor. Lalo odveden ozbrojenou hlídkou z úřední místnosti úřadu vládního
delegáta a poukázal na to, že tento postup podle jeho názoru nebyl správným. Gen.
arm. Petrov vyjádřil se pak, že podobný postup nebyl správným.
Na konec ještě gen. plk. Mechlis ještě přednesl, že podle z práv, které má, u náhradního pluku v Sevljuši byl přijat bývalý sekretář Fenikovy strany Michajlo Kiš,
který se tak skrývá v čs. uniformě před zaslouženým trestem. Kromě toho prý byl
i přijat jeden Maďar, který byl propuštěn z vězení. Gen Hasal k tomu poznamenal, že
věc vyšetří a příslušná opatření učiní. Zdůraznil, že každý jednotlivec496 je prověřován pokud jde o jeho národnostní, občanskou a státní spolehlivost. NV právě proto
byly na tuto věc upozorněny a pořádány o součinnost, abychom se vyhnuli podobným případům. Bylo proto povinností NV na jednotlivce, proti kterým jsou nějaké námitky, upozorniti.
Jednání skončeno v 23.30 hod.
V Chustu, dne 14. prosince 1944

Zápis provedl:
Velitel osvobozeného území:
div. gen. Hasal v.r.

PŘÍLOHA číslo 7497
PŘEHLEDNÁ ZPRÁVA K PŘÍPADU PPLK. STŘELKY.
V čísle 15 zdejšího časopisu „Zakarpatská Pravda“ se dne 15. prosince 1944 objevily se útoky proti čs. voj. osobám pro domnělé jejich nesprávné vystupování proti civilním osobám v Sevljuši, jako střílení, nezákonné zatýkání, bití zatčených a posměch
z nacionálních snah Ukrajinců Zakarpatské Ukrajiny. Útoky byly zejména namířeny
proti veliteli náhradního pluku pplk. Karlu Střelkovi.
Mimo zcela paušálních a ničím nedoložených obvinění bylo uvedeno celkem šest
konkrétních případů domnělého nesprávného počínání čs. voj. osob, a to 5 případů
napadení a 1 případ zatčení milicionářů.
Šetření provedené s pplk. Střelkou ukázalo, že mu byly hlášeny pouze 3 případy,
že týž ve všech 3 případech ihned dal věc řádně vyšetřiti, při čemž vyšlo na jevo, že
v jednom případě nikdo noc nevěděl, že by l něčemu vůbec došlo, v ostatních dvou
případech byla věc úplně zkreslena. V jednom z nich šlo o napadení čs. voj. osoby
milicionářem, který naň namířil na taneční zábavě pušku a bylo mu v tom zabráněno
ostatními přítomnými čs. vojáky. V druhém případě šlo o řádné zadržení 4 osob, které
byly přistiženy v noci bez dokladů v cizím krámě s kapsami naplněnými zbožím
z krámu.
Pouze v tomto posledním případě zjistil pplk. Střelka, že dva čs. vojáci v podnapilém stavu jednoho ze zatčených bili. Ihned proto proti nim zakročil. Jiné případy,
které se měly udáti, hlášeny nebyly a proto nikomu není o nich nic známo.
Paušální obvinění, že čs. voj. osoby střílely z automatů na civilní osoby, ukázalo se
zhola nepravdivým, poněvadž v uvedené době, kdy ke střílení mělo dojíti, čs. vojáci
žádné automaty neměli, ani střeliva do nich.
Ukázalo se tudíž i obvinění proti pplk. Střelkovi bezpodstatným.
PŘÍLOHA číslo 8
ZÁPIS
o návštěvě u gen. Filatova IV. UF. dne 17. XII. 1944.498
Příjezd do Michalovců 17. XII. v 13.00 hod. místného času s pplk. Kordou, čs. styčným důstojníkem u IV. UF.
Gen. Filatov mně očekával a po hlášení pozval a po hlášení pozval mne i pplk. Kokrdu na oběd. Při obědě byl přítomen gen. mjr. NKVD /jméno bude dodatečně zjištěno/ a plk. Annějev ze štábu IV. UF. Zábava při obědě byla velmi přátelská.
V 15.00 hod. v kanceláři gen. Filatova byly projednány služební věci.
Gen. Filatov mně sdělil, že byl povolen nábor čs. osob v prostorech Medzilaborce,
Humenné, Michalovce, Trebišov. Do tohoto prostoru vyslal 1. čs. sbor 2 důstojníky
a 5 osob, kteří prý s náborem započali. Náhradní pluk z Krosno se přemisťuje do
prostoru Humenné – Snina, kde má dostatek místa pro ubytování. Pro potřeby náboru
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Dále tamtéž, sign. 37-360/3.
Dále tamtéž, sign. 37-360/5.
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dají všechnu pomoc a to: dopravní prostředky, osoby. Více mně prozatím nemůže sdělit, poněvadž nemá dalších zpráv. Na to byly projednány voj. záležitosti VOÚ; sdělil
jsem mu tyto věci:
a/ Náhradní pluk ze Sevljuše a jednotky z Krivá /tel. roty/ odjeli dne 18. XII. t. r.
v počtu 20 důstojníků a 479 osob do Humenné, zpoždění bylo zaviněno tím, že nákladní auta přibyla pozdě do Chustu /místo Sevljuš/, odkud byla dirigována do Sevljuš a v noci při nakládání šoféři se opili, takže transport mohl vyraziti teprve 16. t.m.
v 08.00 hodin.
další transport /zbytek/ 5 důst., 200 osob odjede 18. t.m., tj. jakmile přibudou další
auta od sboru.
b/ U VOÚ zůstalo pouze 650 osob, t.j.:
300 osob štábní rota velitelství,
30 osob žen. v Krivé,
strážní oddíly Ťačevo, Rachovo, Sevljuš, Volové asi po 30 osobách
/Rachovo a Ťačevo po 50/
četnictvo v okresech asi 100 osob,
FPS asi 100 osob,
c/ práce na úpravě komunikací: Brezová, Vhust a Ťačevo. Pracuje žen. rota, která
řídí práce, práce provádějí civilisté.
d/ Situaci skvrnitého tyfu.
e/ Dále gen. Filatov se ptal, kolik osob bylo odesláno ke sboru. Sdělil jsem mu, že
asi 3.500 a další se postupně jak přicházejí tak se odesílají.
f/ Informoval jsem gen. Filatova o situaci dopravní, že máme nedostatek pohonných hmot. Dále, že dáváme přednost pracím, které jsou ve prospěch IV. ukrajinské
fronty.
Pak byly projednány potřebnosti pro styčného důstojníka a další moje zájezdy.
V Chustu, dne 18. prosince 1944.

Zápis provedl:
plk. gšt. Jaroslav Hrabovský

Za správnost opisu
Podnáčelník VOÚ
pplk. Koutník499

PŘÍLOHA číslo 9
ZPRÁVA
o jednání s mjr. Prokešem dne 20. XII. 1944.500
Dne 18. prosince 1944 přijel autem z Bukurešti do Užhorodu mjr. jezd. Květoslav
Prokeš v doprovodu předsedy čs. kolonie v Bukurešti ing. Říhou a sne 19. XII. hlásil
se v Užhorodě u našeho styčného důstojníka při štábu IV. UF pplk. Kokrdy, který jej
příštího dne přivezl ke zdejšímu velitelství.

Podle protokolu sepsaného s mjr. Prokešem na rozkaz velitele OÚ podal si
mjr. Prokeš někdy v červenci 1944 prostřednictvím FFL žádost na MNO o rozvázání
služebního poměru u FFL a přidělení k čs. jednotkám v SSSR. Zda a jak jeho žádost
byla vyřízena, není mu známo, avšak 14. listopadu 1944 byl mu u FFL501 podvolen odjezd z Beyruthu k čs. jednotkám na Slovensko. Jako doklad předložil „ordre de mission“, vystavený velícím generálem FFL na Stř. Vých., dne 15. XI. 1944, v němž se
potvrzuje, že jmenovaný je oprávněn odebrati se k čs. jednotkám na Slovensko via Turecko.
Mjr. Prokeš se po propuštění z FFL nehlásil u čs. adm. štábu v Jerusalémě, nýbrž
ihned odejel přímo přes Turecko a Bulharsko do Bukurešti. K odůvodnění tohoto
svého postupu uvedl, že již někdy v září 1944 hlásil pplk. Novákovi v Jerusalémě, že
má podanou žádost o propuštění z FFL a že jej tehdy žádal, aby mu vydal písemné potvrzení, že musí nastoupiti činnou službu u čs. jednotek na Slovensku. Na to prý pplk.
Novák mu oznámil, že mu potvrzení vydati nemůže a že musí věc poslati MNO, aby
o žádosti rozhodlo. Totéž mu prý pplk. Novák oznámil i na urgenci v říjnu 1944. Proto
mjr. Prokeš po obdržení povolení k odjezdu od FFL nečekal více na žádné vyřízení,
a poněvadž si již před tím dne 24– října 1944 opatřil sám v Beyrutě turecké visum,
odejel 15. listopadu bez dalšího přímo přes Turecko a Bulharsko do Bukurešti, kam
přijel 22. listopadu 1944.
Podle tvrzení mjr. Prokeše udělil mu turecké visum turecký konsul v Beyrutě, který
si k tomu opatřil telegraficky zvláštní dovolení z Ankary. Také bulharské a rumunské
visum obdržel v Ankaře bez obtíží, a vůbec po cestě neměl nejmenších potíží až na to,
že přes Turecko musel jeti v občanském oděvu. V Ankaře prý se hlásil u pplk. Petra,502
od něhož žádných pokynů neobdržel.
V Bukurešti se hlásil u tamního sovětského velitele gen. Vasiljeva se žádostí o odeslání k čs. jednotkám na Slovensku nebo přidělení ke štábu maršála Malinovského503
jako znalce terénu a voj. podmínek na Slovensku. Gen. Vasiljov si od něho vyžádal
curriculum vitae a řekl mu, že musí vyčkati, jak rozhodne Moskva.
O týden později. 29. listopadu 1944 poslal gen. Svobodovi z Bukurešti hlášení
o příjezdu a situační zprávu a gen. Píkovi hlášení podobného obsahu.504
O své činnosti v Bukurešti od svého příjezdu 22. XI. 1944 do odjezdu do Užhorodu
uvedl, že urovnal rozhárané poměry v čs. kolonii v Bukurešti, provedl odvod 73
branců a školení jich. Poněvadž nedošlo žádné vyřízení ani z Moskvy, ani od gen. Svobody, a věci bylo nutno řešiti, rozhodla čs. kolonie v Bukurešti vyslati delegaci k vládnímu delegátu, s nímž prý sovětské vojenské orgány v Bukurešti souhlasily, avšak
trvaly na tom, aby jel jako voják s delegací.
Podle hlášení pplk. Kokrdy, navštívil ho v Užhorodě dne 19. XII. 1944 pan Dohnálek z Užhorodu, vyptával se, zda zná mjr. Prokeše, a pak mu důvěrně sdělil, že mjr. Prokeš přijel s delegací čs. kolonie do Užhorodu, ubytoval se tam soukromě a v debatě
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Doložka je dopsána perem, mimo označení funkce (razítko).
Doplněna z archivní jednotky: VÚA–VHA, Sb. „37“, sign. 37-360/5.
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Forces Françaises Libres (česky: Svobodní Francouzi).
Krycí příjmení Jaroslava Hájíčka (1899–1978). Více: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Zapomenutá elita.
Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945. Mladá fronta, Praha 2011, s. 212–214.
Rodion Jakovlevič Malinovskij (1898–1967). Tehdy zastával funkci velitele 2. ukrajinského frontu. Více:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodion_Jakovlevi%C4%8D_Malinovskij (citováno k 12. 8. 2016).
Viz ABS, V 6297/6.
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kroužku několika krajanů prý prohlásil, že je v ostré oposici vůči londýnské vládě a to
v pořadí č. 5. jako ostatní oposičníky uváděl: č. 1 Osuský,505 č. 2 gen. Prchala,506 č. 3
Dr. Synek a snad jako č. 8 býv. starosta z Prostějova por. Lančík.507 Ředitel Dohnálek
měl dojem, že mjr. Prokeš je velký mluvka.
V rozhovoru s kpt. Šťastným, VOÚ, mjr. Prokeš tvrdil, že za svého pobytu v Beyrutě měl známost se dvěma Maďarkami, které prý pracovaly zpravodajsky, a měl prý
proto býti zatčen Angličany.
Uložil jsem mjr. Prokešovi, aby se zdržel jakékoliv činnosti vojenské i politické
v Bukurešti a aby se tam vrátil, jelikož podle dokumentů neměl práva vjezdu a pobytu
do přífrontového pásma a vyčkal rozhodnutí MNO. Současně jsem informoval telegraficky gen. Píku a žádal o vyrozumění MNO.
Poněvadž mjr. Prokeš a předseda čs. kolonie mi tvrdili, že rum. generál Gratulescu
a sov. gen. mjr. Vasiljev poskytovali podporu snahám čs. kolonie v Bukurešti, zaslal
jsem oběma děkovné dopisy.
Velitel osvobozeného území:
div. gen. Ant. Hasal 508
PŘÍLOHA číslo 10509
Z P R ÁV A
o rozkazu velitelství IV. ukrajinské fronty
o rozpuštění štábní roty VOÚ.
a/ Dne 22. XII. t. r. středoevr. času obdržel jsem od velitelství IV. ukrajinské fronty
tento telegram:
„V souvislosti s pokyny gen. štábu RA velitel vojsk fronty nařídil:
1/ štábní rotu umístěnou v Chustu, existující nezákonně a nepatřící do sestavy
1. čs. sboru rozpustit, voj. osoby použíti k doplnění jednotek 1. čs. sboru;
2/ Náhradní pluk soustředit v Humenné, ponechat v Polianě prapor rekonvalescentů;
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Štefan Osuský (1889, Brezová pod Bradlom – 1973, Herndorn u Washingtonu, USA). Československý
velvyslanec v Paříži. Po mnichovské dohodě nesouhlasil s postupem Edvarda Beneše a v březnu 1942
byl odvolán ze svých funkcí v exilu. Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Osusk%C3%BD
(citováno k 12. 8. 2016).
Armádní generál Lev Prchala (1892, Ostrava – 1963, Felbach, Rakousko). Velitelem se stal až po vydání dekretu polského prezidenta o zřízení České a Slovenské legie na území Polska, tzn. po 3. září 1939.
Byl jedním z velitelů československých legií v Rusku, vystudoval vysokou školu válečnou v Paříži a v letech 1933–1939 byl zemským vojenským velitelem na Slovensku a Podkarpatské Rusi. V exilu se politicky orientoval na polské, francouzské i britské konzervativní kruhy, s jejichž pomocí aspiroval na
vedoucí postavení v československém zahraničním odboji. Po skončení 2. světové války se odmítl vrátit do vlasti, zůstal v Londýně, kde založil Český národní výbor, a stal se jeho předsedou. Propagoval projekty středoevropské federace. Na návrh československé vlády mu byla v červenci 1945 odňata hodnost
armádního generála.
František Lančík (1886–1976). Více: http://www.knihovnahulin.cz/osobnosti-hulina/lancik-frantisek/
(citováno k 12. 8. 2016).
Následuje podpis perem – „gen. Hasal“.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360-3. Tamtéž, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram z Lampy č. 2878 76.
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3/ Žen. čety v Krivé ihned poslat k žen. rotě 1. čs. sboru umístěné v Humenné;
4/ Lhůta provedení 25. XII. 1944;
5/ Provedení hlásit do 24.00 hodin 25. XII. 1944.
Filatov.“
b/ na tento telegram jsem odpověděl toto:
„Veliteli IV. UF gen. arm. Petrov. Velevážený pane generále! K telegramu ze dne
22. t. m. číslo [-76]510 dovoluji si Vám sděliti:
Velitelství osvobozeného území bylo zřízeno zvláštním rozkazem presidenta republiky Československé republiky, aby plnilo v rámci působnosti vládního delegáta vojenské úkoly, stanovené v sovětsko-československé úmluvě z 8. května 1944. Uvedené
úkoly může však toto velitelství plniti jedině tehdy, jestliže má k tomu předepsané orgány, mezi něž patří především štábní rota jako nejnutnější velitelský orgán.
Rozpuštění této jednotky znamená prakticky úplní znemožnění činnosti velitelství osvobozeného území a rovná se ve skutečnosti jeho likvidaci.
Jelikož velitelství osvobozeného území je součástí úřadu vládního delegáta nemůžu v nepřítomnosti vládního delegáta učiniti tak závažného rozhodnutí sám
a musím proto vyčkati jeho návrtu z Moskvy.
Prosím, vážený pane generále, abyste důvody mnou uvedené vzal laskavě na vědomí a vyčkal návratu vládního delegáta, s kterým byste511 moci věc projednat.
Zároveň dovoluji si oznámiti, že informuji presidenta republiky, ministerstvo Národní obrany a ministra Němce.512
Zůstávám s hlubokou úctou k Vám div. gen. Hasal.“
c/ Zároveň zaslal jsem znění obou telegramů náčelníku čs. voj. mise gen. Píkovi
a to pro presidenta Republiky, MNO a pro ministra Němce, který se t. č. nachází
v Moskvě.
K tomuto telegramu byl tento dodatek:
„Jde o případ zásadní, politické důležitosti, který může míti vážné důsledky. Prosím proto o urychlené projednání případu s příslušnými činiteli. Dále je nezbytně
třeba vyjasniti výklad úmluvy ze dne 8. května 1944 hlavně pokud jde o čl. 2, lit. b,
a o pojmu „pásmo vlastních válečných operací“ čl. 6.
d/ Štábní rota je orgánem velitelství OÚ a je složena:
Velitel roty s pomocnými orgány,
1 četa velitelská složena z pom. kanc. personálu, důst. sluhů, příkazníků, pom.
pers. HS a pom. orgány vel, roty /písaři, krejčí, obuvníci a spojky/.
1 četa strážní – zahrnuje veškeré strážní mužstvo, staví denně stráže v síle 28 osob,
1 četa spojovací – pro potřeby velitelské,
1 četa automobilní – motorová vozidla VOÚ,
1 četa intendační – obsahuje řemeslníky, personál pro […]513 a pol. pekárny.
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Z důvodu poničení dokumentu v uvedené archivní jednotce je celé číslo nečitelné; má být 2878-76.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 109.
Správně: „budete“. Srov. tamtéž.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 110.
Nečitelné slovo z důvodu poničení dokumentu; pravděpodobně jatky, což odpovídá nové organizaci
štábní roty stanovené 18. prosince 1944. Srov. VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 8/2, Válečný deník VOÚ.
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1 četa vozatajská – vozy, koně a personál pro potřeby velitelství /místní zásobování/,
1 četa žen – celkem – 38 žen, kanc. personál, švadleny, ošetřovatelky, kuchařky
apod.,
1 družstvo […]514 pro ošetřovný Chust.
e/ Náhradní pluk a jednotky v Krivé /celkem 607 osob/ byly odeslány do prostoru
Humenné. V Krivé zůstala jen jedna žen. četa asi 50 osob, která řídí úpravu zničených
mostů, na kterých pracuje civilní obyvatelstvo.
Velitel osvobozeného území
div. gen. Ant. Hasal515
Příloha516
Velitelství osvobozeného území.
Intendance.
Zpráva
o materielní situaci na osvobozeném území.
Materielní situace se od poslední zprávy nijak nezlepšila, ba naopak možno tvrdit,
že se ještě zhoršila.
VOÚ se se sice podařilo získat větší množství mouky a jatečního dobytka, obojí
však nikoli nákupem z volné ruky, nebo požadováním podle zák. 131 sb. z. a nař. 1936,
nýbrž v podstatě nelegálním způsobem a to jednak od trofejní divise RA za jiné protislužby, jednak od obcí na sovětské rekvisiční poukázky.
Na čs. rekvisiční stvrzenky nelze téměř ničeho opatřit, ani ne tak z neochoty obyvatelstva tyto přijímat, nebo nám pomoci, jako spíše ze strachu občanů loyálních
k ČSR, aby tito nebyli nařčeni nám nepřátelskými živly z kolaborantství s námi.
VOÚ obdrželo také nějaký proviant ze skladů RA. Tento proviant však nebyl
dodán pro VOÚ, nýbrž pro zál. pluk 1. čs. Sboru, a nám ponechán po dohodě s intendantem Sboru škpt. Slabým. Po odchodu zál. pluku do svazku Sboru bude situace
samozřejmě mnohem svízelnější.
Kraj je dokonale vyexploatován a nebude-li sem v dohledné době dodáno větší
množství chlebovin, včetně kukuřice, nastane brzy hlad a to v prvé řadě u rodin, jejichž příslušníci nastoupili do činné služby v čs. armádě. RA rozdává sice periodicky
mezi civilní obyvatelstvo mouku v nedostatečném množství, avšak pouze těm, jejichž
příslušníci nastoupili do RA. Toto ovšem my dělati nemůžeme pro nedostatek prostředků. Rodinám našich vojáků vyplácíme vyživovací podporu podle příl. č. 1.517
V kraji jeví se absolutní nedostatek oděvů a střevíců. Velitelství Sboru zaslalo VOÚ
větší množství certifikovaných stejnokrojů a obuvi k rozdání obyvatelstvu. Toto se
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Nečitelný text z důvodu poničení dokumentu.
Následuje podpis perem.
Dokument není nijak blíže určen, ale vzhledem ke struktuře první situační zprávy generála A. Hasala
(viz DOKUMENT 165) byl přiřazen právě k jeho druhé situační zprávě, a to z archivní jednotky: VÚA–
VHA, sb. „37“, sign. 37-360/4.
Nepublikuje se. Obsahuje výtah ze zákona č. 530/1919 Sb. z. a n. o vyživovacích příspěvcích.
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děje a jest s díky kvitováno. V krátké době projeví se nedostatek stejnokrojů a obuvi
u vojenských jednotek VOÚ. Z Moskvy nebylo nám dosud nic dodáno. Není také naděje, že bychom v dohledné době něco dostali. Podle sdělení škpt. Slabého intendanta
Sboru obdržel Sbor 30.000 kompletů, z nichž bylo nutno nahraditi ztráty a vystrojiti
mužstvo nastoupivší do činné služby z osvobozeného území a ze zajateckých táborů.
VOÚ obdrželo do Sboru 2.000 souprav, z nichž větší část byla již spotřebována pro vystrojení mužstva, které bylo odesláno k doplnění Sboru. Při provádění dobrovolného
náboru Sborem na Slovensku projeví se v krátké době nedostatek i u tohoto. Doporučuji proto zajistit výstroj /kompletní/, jakož i strůj v Anglii v dostatečném množství a dodati vše urychleně na osvobozené území. Jinak se může stát, že budeme mít
lidi, nebudeme je však do čeho obléci. To samé je s dopravními prostředky.
Dopravních prostředků je na osvobozeném území naprostý nedostatek. To co zde
bylo, rekvírovali Maďaři a co zbylo po jejich odchodu, využila R.A. Pro naše voj. účele
nedá se získat nic, neb jinak beztak již kritická dopravní kalamita pro zásobování civilního obyvatelstva byla by katastrofalní. Sbor ze svých dopravních prostředků může
nám, aby nebyla ohrožena jeho bojová pohotovost, jen nepatrným počtem autem
a velmi omezeným množství pohonných hmot. Naše požadavky na R.A. jsou zatím
bezvýsledné. Je třeba i v tomto směru urychleně podniknouti kroky, aby zdejší neutěšená dopravní situace byla vyřešena. Je to možné jen tehdy, dojedná-li se dodání
dopravních prostředků s Angličany nebo Američany a to nejen pro civilní potřebu,
nýbrž i pro potřeby nové čs. branné moci. Je třeba i vyřešiti otázku pohonných hmot
od RA nedá se s výpomocí počítati, a proto navrhuji projednati tuto věc přímo se sovětskou vládou, aby pro nás bylo uvolněno potřebné množství ze zásob v Rumunsku,
jelikož podle podmínek příměří 96% rumunské výroby je k disposici Sovětskému
Svazu. Z hlediska dopravních možností dodávky z Rumunska by nám nejlépe vyhovovaly /možnost železniční dopravy a později dopravy po Dunaji/.
Otázka náležitostí byla prozatím řešena podle přílohy č. 2.518 Pro stanovení činnovného, drahotních přídavků pro důstojníky a pod. není prozatím reálného podkladu a stane se tak později.
Dne 21. XII. tohoto roku byla konána porada u úřadu vládního delegáta finančního odboru o otázce výplaty náležitostí příslušníků sboru na níž bylo dosaženo dohody jak vyplývá z přílohy č. 3.519
gen. Hasal520


Z á p i s521
o jednání konaném dne 21./12. 1944 na finančním odboru úřadu vládního delegáta v Chustu v záležitosti proplácení peněžních náležitostí I. čs. sboru.
Přítomní: major B. Zapletal, škpt. Slabý, kpt. Rosický, Dr. Czesaný.
Sjednány tyto základní směrnice:
1/ Ta dobu od 1. 5. 1944 do 31. 12. 1944 bude sbor vyplacen dle sovětských norem
při kursu Rb. 1 rovná s K– 5.50.
518
519
520
521

Nepublikuje se.
Viz následující zápis.
Jen podpis perem.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-360/4; opis.
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Částem, nacházejícím se na území republiky, bude však za dobu od 15./11. 1944
do 31./12. 1944 dočasně uvolněn pouze polní přídavek, obdobně jako je tomu u jednotek Rudé armády; ostatní náležitosti budou uloženy jako vázaný vklad u Spořitelny
a uvolněny později. Kdyby nebyla spořitelna organisována včas, budou částky dočasně
zadržené tvořiti depositum u voj. správy.
2/ Od 1./I. 1945 bude sbor proplácen dle čs. platového zákona č. 103 a všech s tím
souvisejících předpisů /polní přídavky atd./
Pro mužstvo stanoven jednotný drahotní přídavek K 2.2 /viz čj. 693/int. 1944/.
3/ Výše drahotního přídavku pro ostatní kategorie voj. osob bude řešena zároveň
s činovným a otázkou funkčních přídavků později. Vládě bude prostřednictvím
M.N.O. navrženo, aby dala zásadní souhlas k stanovení funkčních přídavků přibližně
dle sovětských norem. Pak budou vypracovány potřebné sazby.
Za V.O.U. mjr. B. Zapletal v. r.

Zapsal: Dr. K. Czesaný v. r.
Chust., 21. XII. 1944
Příloha522

Situační zpravodajské
HLÁŠENÍ
za období: 23. XI. – 23. XII. 1944.
I.
V š e o b e c n ě.
Vojensko-politická situace na osvobozeném území Zakarpatské Ukrajiny, které
nebylo dosud předáno formálně do správy čsl. vládnímu delegátu, nedoznala za poslední údobí podstatných změn. Stanovisko velitele 4. Ukrajinské fronty, pod jehož
velení přešel nyní 1. čs. sbor, se nezměnilo, ačkoliv dějiště válečných operací se posunulo již ke KOŠICÍM. Celé osvobozené území pokládá nadále za pásmo válečných
operací, kde veškerá moc je soustředěna v rukou sovětské vojenské administrativy, jejímž představitelem jsou v jednotlivých okresech sovětští velitelé měst. Na jejich libovůli závisí úplně řešení všech problémů a otázek, které se obzvláště dnes zde
vyskytují. Těmto velitelům byly velitelem 4. UF vydány již předem připravené směrnice, jak v jednotlivých případech postupovati a je zřejmo, že spoléhají na autoritu velitele 4. UF. Této skutečnosti také pně využívají.
Zdá sem že činnost prováděná a schválená sov. autoritami na celém osvobozeném
území má tyto cíle:
1. nábor dobrovolníků do Rudé armády a v celé řadě prokázané násilné /nedobrovolné/ odvádění branců do RA, bez předchozího jednání a bez souhlasu s československé strany.
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Dokument není nijak blíže určen, ale ve VKPR byl spis prezentován dne 9. 2. 1945 rovněž pod
č. j. 131/taj. 1945, tzn. jako druhá situační zpráva generála Hasala (viz DOKUMENT 264), což se opakuje i u jeho třetí zprávy (viz DOKUMENT 323), a proto bylo i toto zpravodajské hlášení přiřazeno
k dané situační zprávě jako nečíslovaná příloha. Dále viz VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21 a sb. „37“,
sign. 37-360/4.
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2. Agitace pro připojení Karpatské Ukrajiny k SSSR s používáním nátlaku a protičeskoslovenských hesel jakož i agitace pro vstup do RA. Obojí vedeno Národními výbory a mnohdy i uniformovanými příslušníky RA cílevědomě po celém osvobozeném
území.
3. Rozpuštění zvolených Národních výborů, prováděné v některých místech tohoto území sovětskými důstojníky, kteří vykonávají svůj vliv a tlak na to, které osoby
mohou býti v NV, při čemž na tato místa určují výhradně příslušníky jedné politické
strany.
4. Zatýkání a držení ve vazbě příslušníků čs. armády v uniformě, aniž by bylo dovoleno předati je dále čs. jurisdikci.
5. Censura vyhlášek vládního delegáta a nerespektování jeho nařízení správních.
6. Výslovné a záměrné nerespektování čl. 5 Úmluvy. Členům vládní delegace
a správním úředníkům čsl. není povolen vstup do zony, která jest zvána operační.
Naproti tomu však jednalo sovětské velitelství proti tomuto znění čl. 5 Úmluvy,
když jednalo s místními Národními výbory v t. zv. operačním pásmu a nejen dovolovalo, nýbrž i technicky podporovalo činně sjezdy Národních výborů v tomto pásmu
s programem protičeskoslovenským, aniž by v této činnosti čsl. vládní delegát byl uvědoměn.
Podle zjevů které se denně vyskytují a podle stále docházejících zpráv jest zřejmo,
že nejde o náhodné incidenty, přinášené válečnými událostmi, ale o jednání zaměřené na cíle, které ohrožují úkoly, jejichž plnění bylo předvídáno.
Tato činnost porušuje ustanovení smlouvy jako právního aktu a také zneužívá demarkace – zařízení určeného k účelům ryze vojenským – pro účele jednostranně politické za čarou, za níž jest vládnímu delegátovi jakákoliv činnost zakázána.
II.
Nábor dobrovolníků do RA.
Nábor dobrovolníků do Rudé armády pokračoval s nezmenšenou intensitou až
do posledních dnů. Zdá se, že počty branců přicházejících v úvahu byly nyní vyčerpány. Odvedeny nebyly pouze ty osoby, které se mohly prokázati doporučením od Národního výboru, že jsou nepostradatelny pro jiné úkoly a to jen po předchozím
souhlase sovětských orgánů.
Agitace pro tento nábor byla vedena stejným způsobem jak již bylo hlášeno. Sovětské orgány, využívajíce hospodářské tísně obyvatelstva, která je dnes v některých
okresech již kritickou, slíbily hmotnou, finanční a jinou podporu pouze těm rodinám,
jejichž členové vstoupili do řad RA. Rodinám, jejichž příslušníci odešli do čs. armády
nebo bojovali s 1. čs. sborem v SSSR a byli raněni, nebo vyřazeni, odmítají NV jakoukoliv pomoc a odkazují je na Čechy.
V této souvislosti nutno konstatovati, že se ani v této tíživé situaci nejedná v pravém slova smyslu o dobrovolníky, nýbrž o osoby násilím shromážděné a odvedené
a to i tehdy, byly-li tyto odvedeny do čs. armády.
K získání těchto t. zv. dobrovolníků používají sov. orgány všech prostředků. Staly
se dokonce případy, že transporty čs. branců, vypravené a odeslané po předběžném
schválení velitele 4. UF, byly zadrženy, ponechány bez ubytování a stravy a vystaveny
agitaci a nátlaku se všech stran.
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III.
Národní výbory.
Již v prvních dnech ustavovaly se v obcích místní Národní výbory. Současně
s touto akcí šla ruku v ruce akce komunistů, podporovaných sovětskými orgány. Téměř
po všech okresech rozjely se skupiny komunistických agitátorů. Tito zřizovali Národní
výbory tak, že dosáhli v každém výboru převážnou většinu. Tam, kde byl už Národní
výbor sestaven, podléhal jejich kontrole a byl prohlášen zpravidla za samozvaný
a tudíž neplatný. V mnoha případech se hlasovalo tak, že předseda schůze se otázal
„kdo je proti“. Protože nikdo z obavy před pronásledováním a terorem nebyl proti,
předseda prohlásil, že návrh kandidátky jest přijat jednohlasně. Ve skutečnosti však šlo
o akt násilí, poněvadž volby se prováděly pod protektorátem a za souhlasu a plné podpory sovětských autorit. Každý kdo se postavil proti protěžované straně otevřeně, byl
ihned zatčen a uvězněn orgány NKVD. Národní výbory se organisovaly i za demarkační čarou, kam vládní delegát nesměl vkročiti.
Vyvrcholením této činnosti byl sjezd zástupců Národních výborů v Mukačevě, konaný bez vědomí vládního delegáta. K tomuto sjezdu, konanému 26. listopadu byly za
plné spolupráce sovětských orgánů rozsáhlé přípravy a zvláštní bezpečnostní opatření.
Sovětští orgánové krátce před tím prohlásili, že se dne 26. listopadu projeví vůle „lidu“
a že se proto této schůze nesmí účastnit nikdo z příslušníků Rudé armády. Je zjištěno,
že na schůzi byl přítomen i jeden generál RA i se svým štábem, všichni v o b č a ns k é m oděvu. Všichni byli nenápadně rozesazeni po sále.
Aby obyvatelstvo, které bylo shromážděno v ulicích, nemohlo sledovati průběh
této schůze, nebyl místní rozhlas uveden v činnost. Teprve po zvolení „ministrů“
uvedla skupina sovětských vojáků v o b č a n s k é m oděvu rozhlas v činnost.
Jest všeobecně známo a prokázáno, že tento sjezd se konal za souhlasu a plné podpory sovětských autorit, které daly k tomuto účelu k disposici také vojenská vozidla,
provedly vojenskou částí v o b č a n s k é m oděvu dekoraci sálu a dodaly rozsáhlý bezpečnostní aparát, většinou NKVD, který po celou dobu schůze hlídkoval a kontroloval každého jednotlivce.
Na tomto sjezdu byl přijat manifest pro připojení Zakarpatské Ukrajiny k SSSR.523
V manifestu se žaluje, že v ČSR slíbená autonomie Zakarpatské Ukrajiny nebyla provedena, ba ani v názvu československé republiky nenašlo se místo pro zakarpatskoukrajinský národ. Ukrajinci prý byli odstrčeni od všech vedoucích míst ve státě.
A nejhorší byl rok 38, kdy čs. vláda, vykupujíc se před náporem hitlerovského Německa. Vydala lid do otroctví maďarským utiskovatelům. Na konec stanoven tento
postup:
1. Připojiti Zakarpatskou Ukrajinu ke své veliké matce – Sovětské Ukrajině a vystoupiti ze svazu Československa.
2. Požádati Nejvyšší Sovět Ukrajinské sov. soc. republiky a Nejvyšší Sovět Svazu
sov. soc. republik o přičlenění Zakarpatské Ukrajiny do svazku Ukrajinské Sov. soc. republiky.
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3. Zvoliti Národní Radu jako jedinou ústřední moc která by jednala podle vůle národa na území Zakarpatské Ukrajiny.
4. Splnomocniti a závazati Národní Radu Zakarpatské Ukrajiny, aby uskutečnila
rozhodnutí sjezdu pro připojení Zakarpatské Ukrajiny k Sovětské Ukrajině.
5. Dne 5. prosince vydala Národní Rada usnesení, podle kterého se přikazuje všem
národním výborům, aby ihned přerušily veškeré spojené s styk s plnomocníkem čs.
vlády ministrem Němcem a jeho civilním a vojenským aparátem, toho času v městě
Chust /citováno doslova/. Téhož dne byl vydán Národní radu dekret o přijetí vlastnických práv z Uherského království a Československé republiky k Zakarpatské Ukrajině /citováno doslova/.
Následek těchto událostí je, že všechny Národní výbory a veřejné úřady skutečně
i přerušily veškeré styky s vl. delegátem, i když převážná většina lisu si toho nepřeje.
Lid se však bojí teroru, věznění a budoucnosti, neboť vidí, že všechny akce proti ČSR
a vládnímu delegátu jsou nejen podporovány ale často přímo podnikány sovětskými
autoritami /NKVD/. Sovětští důstojníci NKVD otevřeně prohlašují, že tato země bude
připojena k Sovětskému Svazu a že podobný osud stihne i Slovensko, případně celou
republiku.
IV.
Propaganda pro připojení.
Tato akce byla předem připravena a promyšlena a je jisto, že značnou úlohu zde
hráli partysáni, zvláště k tomu cvičení v MOSKVĚ. Jejich činnost charakterisuje nejlépe skutečnost, že po příchodu čs. delegace a čs. důstojníků a vojínů prohlašovali, že
nemají s námi nic společného. Jsou plně pod vlivem a ve službách sovětských orgánů
a pohybují se zcela neomezeně po celém osvobozeném území. Rozkazy a instrukce dostávají od sovětských orgánů a jsou zcela mimo naši kontrolu. Zajímavé jest srovnání
se situací, když RA po prvé vstoupila na naše území. tehdy vysocí sovětští důstojníci
prohlašovali, že toto je území ČSR, že o žádnou politiku nebo do konce propagandu
nemají zájem a že jejich úkolem jest pouze válka a porážka Německa. Avšak po příchodu týlových jednotek, hlavně orgánů NKVD a jiných skupin se zvláštními úkoly
nastal obrat. Sovětští velitelé těchto jednotek zahájili ihned činnost a vydávali i NV
směrnice a rozkazy, jak v této akci postupovati. V mnoha případech sami sestavovali
a schvalovali texty a petice o připojení Zakarpatské Ukrajiny k SSSR. Poněvadž převážná část obyvatelstva po zjištění cílů této propagandy se stala nedůvěřivou a odmítala účast na této akci, NV pod patronací sovětských orgánů úskokem a případně
násilím „organisovaly“ schůze a shromáždění obyvatelstva. Jejich metody charakterisuje nejlépe tato událost:
V několika obcích bylo vybubnováno a vyhláškami oznámeno, že se bude konati
taneční zábava. Když se obyvatelstvo sešlo, byl sál uzavřen a východy střeženy milicí.
Účastníkům „taneční zábavy“ byla potom předložena připravená petice se žádostí
o připojení Zakarpatské Ukrajiny k SSSR. Nikdo nebyl ze sálu vypuštěn dokud tuto
petice nepodepsal. Odepřel-li někdo podepsati, byl ihned zatčen a uvězněn, jeho rodině vyhrožováno vyvezením na Sibiř a odmítnuta veškerá podpora. Staly se dokonce
případy, že ti kdo nepodepsali, byli násilím vystěhováni. Toto vše se dělo z rozkazu NV,
resp. sovětských orgánů.

Viz Přílohu číslo 14 DOKUMENTU 165.
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V.
Propaganda a útoky proti čs. armádě.
V poslední době došlo k otevřeným a provokativním útokům proti čs. armádě.
Zdejší časopisy „Zakarpatská Ukrajina“ a „Zakarpatská Pravda“ využívají každé příležitosti k propagačnímu zpracování obyvatelstva a šíření nenávisti proti nám. Kdo
tyto útoky inspiruje a podporuje je zřejmo již z titulků, které se objevily 15. XII. t.r.
v „Zakarpatské Ukrajině“: Výtržnosti čs. vojínů v městě Sevljuši; Nás nezaleknete;
Bandité v čs. uniformě; Pryč s utiskovateli atd.
Všechny tyto útoky a obvinění, v nichž jsou jmenováni i čs. důstojníci nezakládají
se na pravdě a jsou jen plánovitým využíváním okolností, při kterých vystupuje čs. armáda, resp. její orgány, jako jediní ručitelé pořádku a klidu. Že tato propaganda má své
důsledky je patrno z toho, že již několikráte došlo k odzbrojení čs. pohraniční finanční
stráže zdejší milicí, ačkoliv ke zřízení těchto oddílů /PFS/ dal souhlas velitel fronty.
Stal se dokonce případ, že pobočník velitele OÚ 524 byl na rozkaz sovětského velitele města odveden z budovy která jest sídlem vládního delegáta proto, poněvadž nechtěl dovoliti, aby se v ní vylepovaly plakáty manifestu, žádajícího o připojení
Zakarpatské Ukrajiny k SSSR.
Jeden sovětský plukovník v podnapilém stavu /zjev zcela obvyklý/ prohlásil o presidentu republiky československé republiky: „Já Eduarda Beneše dobře znám. On není
dobrý pro náš společný boj, poněvadž kdyby byl dobrý, byl by zde a neseděl by v Londýně. My dobře víme, co je on – on je fašista“.
Tisková kampaň se vede nejen za souhlasu, nýbrž i za podpory a spolupráce sovětských autorit. Národní Rada Zakarpatské Ukrajiny se veřejně v tisku obrací na velitele 4. UF gen. Petrova se žádostí, aby „vzal na vědomí, že se dne 26. listopadu konal
v Mukačevě první sjezd delegátů Národních výborů Zakarpatské Ukrajiny, na němž
bylo přijato usnesení připojiti Zakarpatskou U krajinu k Sovětské Ukrajině a vyjíti ze
svazku Československé republiky /citováno doslova/.
V této souvislosti byl uveřejněn článek o „přerušení styků národních výborů Zakarpatské Ukrajiny s plnomocníkem vlády Československé republiky“.
Vládní delegát obdržel pak dne 7. prosince t. r. dopis okresního Národního výboru v Chustu tohoto znění:
„Okresní národní výbor Chust má v rukou mnoho dokladů o tom , že čeští důstojníci a vojáci provádějí mezi obyvatelstvem propagandu proti SSSR a RA – osvoboditelkyni. Celý svět ví, že RA vede spravedlivou válku za osvobození všech evropských
národů, které se dostaly pod jho německo-fašistických vetřelců. RA si zasloužila lásku
a vděčnost svými chrabrými činy v očích všech utlačovaných národů Evropy.
Okresní Národní výbor má za to, že podobné nepřátelské chování se strany Vašich důstojníků a vojáků vůči RA je nepřípustné. Národní výbor kategoricky protestuje proti podobnému chování vůči RA a žádá:
1. Přerušiti ihned podobné nepřátelské chování a každou agitaci proti RA.
2. Opustiti ihned chustský okres a odeslat všechny důstojníky a vojáky z chustského okresu.
3. za následky této agitace nebere okresní Národní výbor žádnou odpovědnost“.
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Podporučík Jiří Lalo. Viz DOKUMENTY 219, 220, 221, 222, 223, 227 a 232.
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Tento d opis byl také uveřejněn v plném znění s místním karpatském tisku.
Vládní delegát požádal, aby byly předloženy důkazy o činnosti, jež jest čs. důst.
přičítána a aby tyto šovinistické útoky byly zastaveny. Doposud nebyl podán jediný doklad, který by obviněné proti čs. armádě potvrzoval.
Vládní delegace a orgány čs. vojenské správy nemohou v této věci nic jiného podniknouti než podati protest na velitelství fronty, s jehož vědomím se tato agitace proti
ča. armádě děje. Zatím co Národní Rada v Mukačevě má k disposici veškerý technický a provozní materiál pro šíření novin a zpráv, je čs. delegace bez prostředků a referent pro tisk a propagandu je odvislým na libovůli sovětského velitele města, zda
mu tento vydá příslušné povolení pro návštěvu míst, na která má míti, jako orgán čs.
vládního delegáta, samozřejmý přístup.
VI.
Spolupráce s Rudou armádou.
Spolupráce s Rudou armádou se omezuje na minimum. Nutno ihned uvésti. že
z československé strany je projevována absolutní ochota, korektnost a snaha, aby tato
spolupráce byla co nejužší. Toto snažení jest však sabotováno jednak místními
Národními výbory a v neposlední řadě také sovětskými veliteli měst, o kterých byla
učiněna již zmínka. Sovětští velitelé se na naše orgány obrací jen v tom případě,
vidí-li v tom užitek pro sebe nebo, vyžaduje-li toho zvláštní situace, Jako příklad
uvádím skutečnost, že oddíl polního četnictva byl vyslán proti t. zv. „banderovcům“ –
tlupám bojujícím proti RA na území západní sovětské Ukrajiny za samostatnou
Ukrajinu – na vzdálenost asi 60 km, ačkoliv v prostoru, ve kterém tato tlupa působila,
byly sovětské jednotky. Kromě toho se místo, kam byl zmíněný oddíl vyslán, nachází
již mimo území ČSR. Sovětský velitel dal však k provedení tohoto úkolu ultimativní rozkaz, trval na jeho provedení, nepodnikl však ničeho, aby jeho provedení usnadnil.
Sovětští orgánové věnují organisaci všeobecné bezpečnosti malou péči a veškerá
jejich pozornost jest zaměřena na politické zpracování t. zv. týlu. V důsledku toho dochází v obcích k častému loupení, drancování a někdy i k vraždám, jejichž motivem
nejsou v žádném případě důvody politické. Možnost obohati se za nejasných a zmatených poměrů povzbuzuje k této činnosti značný počet individuí, která se dosud
volně pohybují po okresích. Jest důvodné podezření, že s nimi spolupracuje i zdejší t.
zv. milice.
Čs. vládní delegace za stávající politické i vojenské situace nemá toho postavení,
které jí podle Úmluvy z 8. V. t. r. přísluší a z mnohých jednání dá se souditi, že její přítomnost na osvobozeném území je spíše jen trpěna a je úplně závislá na rozhodování
velitelství fronty. Ba dokonce se může říci, že velitelství fronty se pokládá za nadřízený orgán, neboť jinak si nelze vysvětliti telegram ze dne 22. XII. t. r., který uvádím
v plném znění:
„V souvislosti s pokyny gen. štábu RA velitel vojsk fronty nařídil:
1. štábní rotu umístěnou v Chustu, existující nezákonně a nepatřící do sestavy
1. čs. sboru rozpustit, voj. osoby použíti k doplnění jednotek 1. čs. sboru
2. Náhradní pluk soustředit v Humenné, ponechat v Polianě prapor rekonvalescentů
3. Žen. čety v Krivé ihned poslat k žen. rotě 1. čs. sboru umístěné v Humenné
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4. Lhůta provedení 25. XII. 1944
5. Provedení hlásit do 24.00 hodin 25. XII. 1944.
Filatov.“
Na tento telegrafický rozkaz velitel osvobozeného území odpověděl telegramem,
jehož znění bylo MNO sděleno telegramem č. 110 ze dne 23. XII. 1944.
Myslím, že k tomu není třeba podávati žádných vysvětlivek. Nerespektuje se ú m y s l n ě, že je zde vládní delegát a v jeho úřadě také velitel osvobozeného území a je
zřejmo, že cílem toho všeho jest vynutiti přesvědčení, že vládní delegát a velitel osvobozeného území podléhají sovětským vojenským orgánům.
K této okolnosti přistupuje skutečnost, že dnes proniká na naše území armáda
maršála Malinovského525 a k tomu přistoupí ještě pravděpodobně v dohledné době
1. a 3. ukrajinské fronty. Je třeba proto vyjasniti politicky co znamená „obnoviti československou brannou moc“, co je „pásmo válečných operací“ a vše ostatní, vyplývající
z této zvláštní situace.
Kdyby byl zachováván dosavadní postup, nelze o vybudování československé armády vůbec uvažovati. Zůstaly by z ní jen trosky. Nebylo by možno zříditi ani spolehlivou polici nebo četnictvo a podle dosavadní prakse by celé území československé
republiky bylo považováno za „pásmo válečných operací“.
VII.
Z á v ě r.
Denní zjevy na území, které jest nazýváno osvobozeným, jsou dokladem toho, že
vývoj událostí nabývá rozměrů, které nejsou důsledky běžných válečných událostí,
nýbrž cílevědomé politické cíle, ohrožující autoritu vládního delegáta, jenž jest nositelem pravomoci celé vlády.
Podle došlých zpráv jest stejný postup zachováván i na území SLOVENSKA, zbaveného nepřítele.
Gen. Hasal 526
VÚA–VHA, sbírka „22“, sign. 22-12/15.527

DOKUMENT 265

1944. 24. prosince, Moskva – Záznam podplukovníka J. Pernikáře pro informaci
generála H. Píky, respektive Londýna, o zprávě Dr. V. Šrobára přednesené v Chustu
pro československou vládní delegaci o situaci na osvobozeném území Slovenska.

Dojmy z osvobozeného Slovenska.
Podle zprávy p. min. Šrobára.528

525
526
527
528

R. J. Malinovskij tehdy velel 2. ukrajinskému frontu.
Jen podpis perem.
Spis byl ve VKPR prezentován dne 9. 2. 1945 pod č. j. 131/taj. 1945. Dále viz VÚA–VHA, sb. 37-360/4.
MUDr. Vavro Šrobár (1867–1950). V době povstání na Slovensku byl jedním ze dvou předsedů Slovenské národní rady. Více: TOMEŠ, Josef a kolektiv: Československý biografický slovník. Encyklopedický
institut ČSAV, Praha 1992, s. 709; dále: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r (citováno k 12. 8. 2016).
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1./ Michalovce:
Město částečně rozbito, zejména na náměstí po obou stranách. Z 15.000 obyvatelů zůstalo asi 800 lidí v městě. ve dnech 11. – 16. list. nařídili Němci evakuaci
města a 4 dny sami rabovali. Ve dnech 15.–20. list. byla nařízena další evakuace
obyvat.
Schází zejména inteligence. Nejsou lékaři a učitelé. Z gardistů ti bohatí utekli,
chudí zůstali. Školy jsou zavřené, nejsou učitelé.
Pivovar nepracuje, je vyrabovaný, mlýn zůstal bez strojů, které jsou odevezeny.
Ceny /ve dnech 10. – 12. pros./:
1 kg vepřového . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ks
1 kg slaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ks
1 q pšenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 ks
1q žita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 ks
Obilí je dosti, není však kle mlet.
Mnoho domů je označeno jako zaminované.
Z vesnic zejména utrpěli některé vesnice okolo silnice jdoucí na východ od Michalovců. Vesnice Sobránce je zcela zničena.
Není: droždí, obuv, cukr, tuky. Dobytek odehnán. Brambor je dost.
2./ Trebišov:
Obyvatelstvo zůstalo z 6.600 nyní asi 5.900 osob.
Obchody jsou vydrancovány, ale obyvatelstvo mělo dosti zásob poschovávaných
/zakopaných do země/. Asi 30% obilí je možno ještě vyvésti. Mlýn pracuje.
Cukrovar je rozbit a oprava si vyžádá, budou-li stroje asi 3–6 měsíců.
Obyvatelstvo žádá, aby se neplatilo šeky, jak to dosud dělá RA. Gen. Mechlis se vyjádřil, že se bude platit penězi, až budou fixovány ceny.
Místní NV žádá zbraně pro milici.
Upozorňuje se, že ruští vojáci značně přeplácejí.
3./ Humenné:
Město je poměrně zachovalé. Také dědiny jižně Humenné v celku utrpěli velmi
málo. Za to Medzilaborce a dědiny kolem jsou skoro zničené a opuštěné.
V Humenné ze 7.000 lidí zůstalo asi 800. Všude se silně rabovalo. Velký mlýn je
zničen a vyrabován, pracuje jen několik malých mlýnů. V osadách je také ještě dost
zásob, většinou poschovávaných, zejména zrna. Není však kde mlet.
Sov. arm. platí poukázkami, ceny začínají stoupat.
Lékař je jen jeden, učitelé nejsou vůbec. Nejsou léky. Nemocnice funguje pod sov.
vedením.
Jest ještě nějaký chovný a tažný dobytek, ale rekvíruje se stále. Rolníci z vesnic
snaží se pomáhati městům a prodávají ještě za malé ceny.
Nedostává se: droždí, sůl, kůže, boty, šatstvo.
V celém slov. osvob. území jsou skoro všechny centrály elektric., telegraf. a telefon.
zničené. Není želez. park. Také jiné dopravní prostředky byly odvezeny.
Na polích jsou na mnohých místech miny, takže sklizeň toho co bylo na poli jim
vázla po několika neštěstích.
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Peněžní ústavy byly na rozkaz vlády evakuovány. Úředníci dostali vyplaceno do
konce měs. října.
V zemi je ještě /u Michalovců/ asi 20% zemáků a řepy. Zemáků je dost a všeobecně
se dá se zásobováním vydržet do příštích žní.
V Michalovcích je zaseto asi 75%, v Trebišově a Humenném ještě více.
Stav dobytka:
Krav je minus 60%
Voli a koně minus 80%
Ovce minus 50%
Prasata a telata jsou všechny pryč.
Na jaře jsou třeba umělá hnojiva.
Komunikace až na železnice jsou celkem v pořádku. Železnice se opravuje. Pouze
mosty byly zničené.
Sklady jsou prázdné a zůstaly jen zásoby u sedláků.
Lidé žili týdny v lesích, když tam procházela frontě.
Politicky je vše pro Československo, ale jiné, složené ze tří svobodných národů.
Poměr k RA velmi dobrý.

I tak ovšem při poměrech je v Londýně a specielně v rozhlasovém oddělení znáš,
nutno počítat s projevy, které do této linie plně nebudou zapadat. To se proto zamezit nedá.
Ale jinak rozhovor s Ripkou o tom ne uspokojil.
4/ Uhlíř začal minulý týden ve státní radě Výklad o SLOVENSKU, který tento
týden dokončil. Byl velmi činný, zajímavý a podrobný a státní radou celkem dobře
přijat. Budou ovšem také kritiky a proto nutno čekat debaty. Některé politické závěry
a dedukce, které se zde některým nebudou líbit prohlásil výslovně za své osobní názory. Rozprava o jeho zprávě bude až po Novém roce.
5/ Pokud jde o náš návrat, nutno počítat s tím, že bude také pomalejší, než jsi předpokládal. Především jsme ještě nebyli u britské a sovětské vyslance, k nimž jsme se po
příjezdu prostřednictvím Zamini hlásili. Právě se dovídám, že budeme přijati Čičajevem v pátek, t. j. 22. prosince a Nicholsem530 ve čtvrtek 28. prosince. O visa a prioritu
Ripka formálně požádá teprve po naší návštěvě. Mimo to uvaž znovu, zda náš brzký
návrat je žádoucí v okamžiku, kdy celá delegace je odkázána k jisté nečinnosti. To se
jistě změní a snad by bylo účinnější a správnější, aby náš návrat do tohoto zapadal.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, Depeše poř. č. 2809/1 k č. j. 4136/1944.

Tato zpráva byla přednesena v Hustu p. min. Šrobárem úřed. celou čs. delegací.
VÚA–VHA, ČsVM v SSSR, sign. 213/1/30.

DOKUMENT 267

1944, 25. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o reakci
moskevského diplomatického sboru na situaci na Podkarpatské Rusi.
DOKUMENT 266

1944, 24. prosince, Londýn – Zpráva P. Drtiny pro ministra F. Němce o jeho cestě
s F. Uhlířem z osvobozeného území do Velké Británie a následné tamní činnosti.

1/ Přijeli jsme do ANGLIE dne 4. XII. Ve Lvově jsme čekali přesně čtyři týdny na
další odsun. Přes to když jsme přijeli do Moskvy, nebylo pro nás připraveno britské
visum. Dostali jsme však rychle letadlo a dík Kadlecovi 529 bylo v Teheranu vše doplněno tak rychle, že jsme urazili Moskva – Londýn za 9 dní.
2/ Odreferovali jsme již presidentovi, předsedovi a členům vlády jednotlivě o situaci na SLOVENSKU. Připomněli jsme také všechny praktické požadavky, které jsme
měli v době pobytu v Bystrici, zejména radiospojení a požadavky pro rozhlas. Pokud
jde o prvé dvě věci, máš sám zatím zkušenosti, že naše představy o možnostech spojení byly všeobecně příliš optimistické.
Uhlířův a můj případ to potvrzují, nebyli jsme však výjimka, nýbrž spíše pravidlo.
Možnost přes Bari vůbec neexistuje a ohledně radiospojení neměly zákroky vlády zatím výsledku, jak jsi ostatně vyčerpal již z depeše presidenta a jak váš od Fierlingera.
3/ Pokud jde o zdejší rozhlas, snažili jsme se působit, aby se neopakovaly projevy,
které eventuelně práci vládního delegáta kříží, zatím se – myslím – celková linie v daných možnostech ustavila na slušném celkovém kompromisu.

529

Josef Maria Kadlec (1889–1952) tehdy působil jako československý vyslanec v Íránu a Iráku. Více:
TOMEŠ, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století, II. díl, s. 17.
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Má 410.
1/ […]531
2/ K tvé informaci sděluji, že zdejšímu diplomatickému sboru nemohlo zůstat utajeno přibližně to, co se sběhlo na Podkarpatsku. Proto také na různé dotazy našich nejbližších amerických a britských přátel dávám informace, které odpovídají stanovisku
vyjádřenému presidentem.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3143.

DOKUMENT 268

1944, 26. prosince, Moskva – Velvyslanec Fierlinger depeší přísně důvěrně sděluje prezidentu republiky vlastní stanovisko k zaslané zprávě o řešení situace na Podkarpatské Rusi a o důvodech nespojenosti sovětské vlády s československou politikou.

Přísně důvěrné. Pro pana presidenta Beneše.
Děkuji za Vaši podrobnou zprávu, kterou jsem předal Němcovi a k níž si dovoluji
sdělit toto:

530
531

Philip B. Nichols byl v letech 1942–1945 velvyslancem u československé exilové vlády v Londýně.
Nepublikuje se část věnující se dopravě zboží od UNRRY do SSSR.
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1./ Mám dojem, že je situace daleko vážnější než myslíte. Je zřejmé, že Narkominděl 532 odmítá se mnou a s Němcem o věcech delegáta jednat a proto bude také
těžko podle mého soudu vyhovět v plném rozsahu Vašemu přání, aby Němec a Valo
neodjeli z Moskvy, dokud nebude vše dojednáno. Narkominděl bude dále patrně hájiti stanovisko, že se nám nechtějí vměšovat do našich vnitřních záležitostí a že
smlouva s jejich strany je dodržována. Proto jsem se souhlasem Němce, Vala a Petrušáka dne 23. t.m. odevzdal dopis, jehož text sděluji na jiném místě a který je posledním pokusem vyvolati schůzku Vyšinským anebo umožniti zpět odlet Němce a Valo.
Předpokládám, že Narkominděl bude vyčkávat dalšího vývoje a dalšího postupu s naší
strany a podle toho se pak zařídí.
2./ Hlavní příčinou nedorozumění je stav, který již zdůrazněn Němcem. Mám
dojem, že navrhované změny nebudou dostačující, a Němec také konkrétně o nich
nic neví, a že Sovětům jde o zásadní změnu naší vojenské politiky. V této souvislosti
nepovažuji přesun hlavního velitele na východ za oportunní, naopak spatřuji v tom
jedno z posledních našich opatření, které nebylo zde sympaticky uvítáno. Žádná dohoda v tom směru neexistuje, nýbrž cesta Ingrova přes Teheran byla vzata na vědomí,
jeho žádost s naší strany, které nelze vyhovět. Též ze slov Pikových měl jsem dojem, že
to sám cítí.533 Prosím vzpomenout si obtíží s cestou Ingrovou v roce 1942.534 Sám jsem
se tehdy osobně exponoval, aby cesta Ingrova byla uskutečněna, a aby měla nějaké positivní výsledky. Víte dobře, jak to dopadlo a co dále následovalo. Jelikož jsem měl
tolik nepříjemností s našimi vojenskými úřady, nechtěl jsem tyto věci víc komentovat.
Sověty měly patrně taktéž dojem, že byla v Londýně tendence poslat na osvobozené
území mnohé z těch důstojníků, jimž visa pro vstup do SSSR byla dříve odpírána. Tyto
důstojníky jsme pak překotně chtěli poslat na osvobozené území, které považují Sověty
ještě za pásmo válečných operací. Odůvodňovali jsme to tím, že jde pouze o transitní
visa. Žádosti o tato visa byla námi vytrvale vymáhána, až na konec byla povolena. Konečně padají na váhu též naše vojenské organisační a operační neúspěchy,535 kde sovětské vojenské úřady mají zřejmě vážné stížnosti. O tom jsem již částečně referoval.
Je to snad hlavní příčinou nespokojenosti, neboť je uváděno v souvislosti s naší vojenskou politickou vůbec. Konečně též naše vojenské zpravodajství a činnost různých
našich vojenských misí v druhých státech byly kriticky sledovány. Víte dobře, jaký
důraz kladl Kreml na naše zpravodajství. Prosím za prominutí, že Vás o těchto věcech

532

533

534

535

Narodnyj komissariat inostrannych děl (Lidový komisariát zahraničních věcí), od roku 1946 Ministerstvo zahraničních věcí SSSR.
Generál H. Píka 4. listopadu 1944 odeslal depeši: „Sovětské vojenské úřady pokládají přistání ang. dopravních letadel v pásmu válečných operací pro ně za nebezpečnou, proto navrhují, aby Hlavní velitelství se
skupinou čs. důstojníků přeletělo na anglických letadlech do Teheránu, odkud personál hlav. vel. bude dopraven na osvob. území ČSR na sovět. letadlech. Prosím o sdělení, kdy možno očekávati přílet hlav. vel.
do Teheránu.“ VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 13/1/2, Depeše poř. č. 6590/4. Dále tamtéž, sign.
244/1/32, č. 694-695/4. Generál s. Ingr 10. listopadu odpověděl: „Rozumíme Vašemu hlášení tak, že sovětská vláda a vrchní velitelství daly souhlas k přesunu čs. hlavního velitele na osvobozené území.“ Tamtéž, sign. 13/1/2, Depeše poř. č. 6590/5. Dále tamtéž, sign. 244/1/32, Depeše č. 833/7.
Generál S. Ingr tehdy odcestoval do Sovětského svazu namísto prezidenta republiky, když vykonával inspekční cestu na Středním a Blízkém východě. Více: VALIŠ, Zdeněk: Zdeněk Fierlinger versus Heliodor
Píka v (ne)známých dokumentech. Historie a vojenství, 2013, roč. LXII, č. 4, s. 96–99.
Rozumí se povstání na Slovensku a Dukla.
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upřímně a bez jakéhokoliv osobního zaujetí informuji. Avšak považuji to pro náš
poměr k SSSR a pro další klidný vývoj u nás doma za důležité.
3./ Další příčinou nespokojenosti sovětské vlády je zejména naše zahraniční politika. Když jsme podepsali pakt, očekával Kreml aktivnější a přátelštější politiku s naší
strany. Jak zdejší smýšlení znám, nestačí, aby spojenectví toho druhu, jako je naše,
nutilo druhou stranu pouze ke korektnosti. Tak na příklad v otázce polské mohli jsme
jednat iniciativněji. Nejlépe bylo vidět, při jednání s Francií, jak Sověty chápou tuto
otázku. Kromě toho s naší strany bylo v Londýně snad příliš často zdůrazňováno, že
chceme sledovat politiku vyjadřující vulgárně „fifty-fifty“. V tom směru interview
a poslední článek Masaryka narazily. Chápu, že poslední článek, který byl zde ostře ve
„vojna a rabočij klass“ kritisován, byl míněn prosovětsky, ale zde nemohl být tak pochopen. Kritika zde uveřejněná je takového rázu, že celý případ vyžaduje důkladného
vysvětlení s naší strany nebo jiných nějakých opatření.536 Konečně neustálé žádosti
o zásobování našeho území v míře neodpovídající zdejším možnostem a představám
vyvolaly též nelibost. O tom jsem již referoval. Zde si řekli, že zatím co Rudá armáda
prolévá krev a sovětské obyvatelstvo přináší těžké oběti, my necítíme povinnost se do
tohoto úsilí plně zapojit, za to však děláme teoretické a těžko uskutečnitelné plány pro
pomoc našemu obyvatelstvu na účet SSSR. Možná, že zásadní námitky proti dosavadní naší politice jsou takové, že s tím souvisí i odvolání Lebeděvovo, čehož jsem se
obával. Možná však, že jde pouze o jeho odchod do Belgie. /pokračování./
4./ Jak vážné jsou mnou sub 1./ uvedené momenty, je patrno též z projevů slovenských delegátů, kteří jsou zde. Slyšel jsem o jejich názorech opakovaných často
zdejším krajanům. Též vůči mně s tím do jisté míry se neskrývali. Tvrdí totiž, že kdyby
věci měly být na Slovensku tak, jak je vidět v Londýně, neručí za to, že vývoj nepůjde
stejným směrem jako na Podkarpatsku; přes nejlepší svou vůli prý nezvládnou situaci.
Jde nyní o československou jednotu.
5./ Z toho všeho činím závěr, že chceme-li aby se náš poměr vůči SSSR nějak zásadně změnil, musíme z toho vyvodit důsledky: přebudovat naši polovojenskou organisaci a vlít do ní nového ducha a přizpůsobit též naši zahraniční politiku sovětským
požadavkům, jež sice sovětská vláda často konkrétně neformuje, jejíž splnění však
očekává. Sám potřebuji těsnější styk s naším zahraničním úřadem, který mně nedává
politických informací, ačkoli Vy sám, pane presidente, jste mi to svého času slíbil. Po
Vašem návratu do Londýna obdržel jsem jednu informaci v otázce polské a ta byla od
Vás, načež informace přestaly. Prosím, aby vláda o tom všem vážně uvažovala, jinak
nemohu ručit za to, co bude dále.
6./ Tuto zprávu četl Němec a nemá námitek. Bude též referovat.
7./ Předávám text dopisu zaslaného 23. t. m. Zorinovi:
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J. Masaryk k tomu v depeši z 27. října 1944 sdělil: „Vídeňský šmok Frischauer požádal mne jménem Daily
Heraldu o fotografii. Přišel s fotografem, načež uveřejnil říkání, které od a do z vymyslel a mně ovšem před
uveřejněním nepředložil, což bezpodmínečně vyžaduji. Jak se eventuelně pamatujete, nelze zde věci dementovat, tak jsem spoléhal, že každý, kdo se trochu zajímal o mé nesčetné výroky o evropanství Rusů,
musí být přesvědčen, že bych takové voloviny nekecal. Lebeděvovi a Tassu zde vše bylo podrobně vysvětleno,
uznali a prohlásili, že věc považují za vyřízenou. Vzdor tomu vyšel potom onen článek.“ AÚTGM, f. EB
II/1, sign. DEP 14/209, Depeše odeslané poř. č. 3236.
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„Náš vládní delegát pro osvobozené území p. Němec vzhledem ke své dlouhé nepřítomnosti na místě svého poslání projevuje jistý neklid a žádá mě o zjištění, kdy mu
bude poskytnuta možnost odcestovat. Přál by si ovšem setkati se s p. Vyšinským, avšak,
jestliže zdraví p. Vyšinského to nedovoluje, nechtěl by příliš dlouho odkládat svůj odjezd. Mohl by mu potvrdit pouze to, co řekl již Vám v mé přítomnosti a já mohu dodat,
že president i čs. vláda schvalují v podstatě názor p. Němce na to, jakým způsobem
bylo by možno urovnat diference vzniklé mezi ním a představiteli veřejnosti Karpatské Ukrajiny až do doby, kdy tuto otázku bude možno definitivně řešiti mezi vládou
SSSR a čs. vládou. V této věci měl jsem již čest sdělit jménem své vlády, že se strany
československé stane se to takovým způsobem, aby přátelství mezi našimi oběma zeměmi v žádném případě nebylo porušeno, nýbrž naopak, aby bylo ještě upevněno.
Pan Němec doufá, že maje toto na zřeteli a maje taktéž podporu sovětských kompetentních orgánů může se navrátit ke své práci tím více, že ho bude provázet člen státní
rady Petruščák, který je mužem požívajícím plné důvěry demokraticky smýšlející Karpatské Ukrajiny. V případě, že setkání p. Němce s p. Vyšinským se neuskuteční, pan
Němec prosí Vás o poskytnutí možnosti co nejrychlejšího odjezdu z Moskvy současně
s jeho nejbližšími spolupracovníky, o nichž pojednávala již naše nota. Já jsem samozřejmě k plné disposici pana Vyšinského a ochoten kterýkoli okamžik vyjasnit s ním
všechny otázky dotčené v naší nedávné společné rozmluvě.“
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3144 a 3147.
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1944, 25. prosince, Bukovce – Osobní dopis generála L. Svobody, č. j. 496/taj. 1944,
generálu A. Hasalovi o stavu 1. československého armádního sboru v SSSR.

Bratře generále!
Srdečně zdravím Tebe, [Jana] Kratochvíla, [Františka] Hálu, [Vavro] Šrobára
a ostatní pány, s přeji Vám všem příjemné svátky vánoční.
Posílám kurýra s tímto dopisem, poněvadž jsem se nedočkal Tvého příjezdu a příjezdu Šrobára a [Jána] Půlla.537 O Váš příjezd prosil jsem velitele 4. Ukrajinské fronty,
o čemž jsem Tě informoval šifrovkou. Sám přijet nemohu, ani nemohu odeslat nikoho
z velitelů brigád, poněvadž události zde už dozrávají a počítáme už jen hodiny.
Vaše přítomnost je zde velmi nutná., abychom se společně o celé řadě otázek dohodli. Prozatím všechny otázky řeším společně s gen. Bočkem a Klapálkem.
Rozkaz o přesunu štábní roty VOÚ a ženijní roty jsem obdržel. V této věci je třeba,
abys sám jednal s velitelem fronty tak, a jak já nemám na věci týkající se VOÚ žádného
vlivu a nikdo by též se mnou o těchto otázkách nejednal.
Záložní pluk je již soustředěn v Humenném a Snině. V Humenném je velitelství,
transitní oddělení, kde se provádí přijímání a odvody; bude tam též poddůstojnická
škola. Výcvikové skupiny dal jsem mimo Humenné. K záložnímu pluku přemístím

také prapor ozdravujících se, ze kterého nudou bráni instruktoři a velitelé, pokud nebudou schopni polní služby na výpomoc k provádění výcviku. Velitelem záložního
pluku určil jsem pplk. Fantu, jeho zástupcem škpt. [Aloise] Světelského; náčelník štábu
zůstal tentýž jako v Sevljuši;538 přednostou doplňovací služby je škpt. [Ladislav] Bedřich.539 Ostatní určí si velitel záložního pluku sám. Mjr. Bileje, kterého jsem určil zástupcem velitele záložního pluku a pověřil prováděním mobilisace, potřebuji k 3.
brigádě jako velitele praporu. Světelský pro svůj zdravotní stav se jako velitel polního
praporu nehodí.
Pplk. Střelka, aniž vyčkal v Humenném až se přesune celá část záložního pluku ze
Sevljuše a rozkaz k předání pluku pplk. Fantovi, odejel z Humenné a více se již nevrátil, a pluk pplk. Fantovi nepředal. Nemohl mu býti doručen ani písemný rozkaz
o předání – převzetí pluku novým velitelem, poněvadž nebylo známo, kam pplk.
Střelka odejel. Podle zpráv byl viděn v době soustřeďování záložního pluku, v Přemyšlu, že je v Chustu dozvěděl jsem se až z Tvojeho dopisu. Žádný rozkaz jsem mu
nedal, aby se vrátil do Chustu a dát jsem mu ho též nemohl, poněvadž situace a jeho
postavení v této je mi jasná. Prosím, abys ho ihned odeslal k velitelství sboru, kde myslím se pro něj určitě práce najde. Udělit mu zdravotní dovolenou, nedoporučuji.540 Za
tento postup vezmu ho k zodpovědnosti.
Nábor dobrovolců neprobíhá zrovna uspokojivě. Většina poznamenává, proč není
všeobecná mobilisace – aby šli všichni. Předpokládal jsem, že dobrovolným náborem
získám asi 4000-5000 osob a nyní soudím podle zpráv, které o průběhu dobrovolného
náboru dostávám, že přijde asi 3000 osob. Je nutné projednat se slovenskou Národní
radou a vládním delegátem vyhlášení mobilisace. Jednání prosím uspíšit a mobilisaci
v zájmu naší věci vyhlásit ihned.
Pokud se týká vyšetřovací komise u let. divise ve věci státní spolehlivosti některých důstojníků, přikládám přípisy čís. 350/taj. 44; čj. 0721/taj. 1944; dále „Zpráva
o činnosti“ /7 listů/ se 14 přílohami, čj. 350/taj.1944-a, čj. 350/taj./44-b;. Dopis od
pplk. Budína na můj rozkaz čj. 350/taj./1944 jsi četl a máš pořízen jeho opis.
Na základě šetření komise a jejího závěru, provedl jsem změny na velitelských místech, jak vidno v čj. 350/taj./1944-a. Mjr. Trnka byl prozatím postaven na místo nižší
a má tak příležitost se rehabilitovat. Stalo se tak v dohodě se kompetentními sovětskými orgány. Kpt. Gašparoviče a Frátriče předal jsem, jak je vidět ze spisů, soudu,
kpt. Galbavého a Obucha nařídil zařaditi na méně zodpovědná místa. Vhodnějšího řešení as ohledem na situaci a všechny práce, které jsi dal na uváženou, jsem nenašel.
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Ján Púll (1914–1988) byl členem Slovenské národní rady za komunisty. Více: https://cs.wikipedia.
org/wiki/J%C3%A1n_P%C3%BAll (citováno k 12. 8. 2016).
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Tím byl štábní kapitán pěchoty Stanislav Chýlia.
Ladislav Bedřich (1901–1986) byl do funkce ustanoven 18. prosince 1944. VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign.
A/4/1, Důvěrný rozkaz č. 112, čl. 1 z 18. 12. 1944. Dnem 16. února 1945 pak zástupce přednosty Doplňovací správy 1. československého armádního sboru v SSSR. VÚA–VHA, f. SSSR III, sign. 1/9/10,
Denní rozkaz č. 41, sl. 2 z 16. 2. 1945. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 18.
Generál H. Píka 22. prosince 1944 oznámil do Londýna: „Gen. Hasal telegraficky hlásí, že na žádost velitele 4. UF byl pplk. Střelka zbaven velení náhradního pluku. Gen. Hasal udělil Střelkovi zdravotní dovolenou.“ Náčelník štábu Hlavního velitelství čs. branné moci generál B. Miroslav na depeši dne 30. prosince
1944 poznamenal: „Trvale zprostit služby.“ VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/18, ZOE 122250-44; dále
tamtéž, sign. 22-12/18 a VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 4052/1944.
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Pokud se týká plk. gšt. Talského, vyšetřovala komise složená z gen. Bočka, Klapálka a pplk. gšt. [Alfréda] Resla. Podle mého názoru i názoru komise, Talský sám vinu
nenese, poněvadž z výpovědí protokolárně zanesených, jak Talského, tak i pplk. děl.
[Jozefa] Vogla – příslušníka 2. slov. divise, je jasno, že věci na Slovensku nebyly řádně
zorganisovány, činnost jednotlivých skupin nekoordinována a na všech místech pozorovat, že scházela pevná ruka, iniciativa, rozhodnost a odvaha. Talský měl snahu,
když viděl, že 1. slov. armáda bude od centra oddělena velkou vzdáleností, navázat
spojení s maršálem Koněvem a jednat podle jeho příkazů, případně pokynů. Odletěl
s tímto úmyslem k 1. ukrajinské frontě a měl v úmyslu se vrátit do 24 hodin, a jednat
podle rozkazů velitele 1. ukrajinské fronty. Ne jeho vinou s včas nevrátil a věci se
zběhly tak, jak jsou nám již známy. Plk. Talský byl pak shozen letadlem do prostoru
vých. Stropkova a měl za úkol soustředit všechny skupiny z bývalých slov. divisí. Tento
úkol se podařilo splnit. Asi jeden měsíc měl jsem s Talským radiospojení a tento plnil
se svými skupinami v týlu nepřítele všechny úkoly, které mu byly ukládány, jak velitelstvím fronty, tak i 1. čs. sborem – výtečně. Plk. Talský děla na nás nejlepší dojem
a jsem spolu s gen. Bočkem a Klapálkem toho názoru, že se mu může velení 1. čs. brigády svěřit. Jakmile bude elaborát o věci hotov, zašlu Ti jej k nahlédnutí. Prosím, abys
informoval členy slovenského Národního výboru.
Pro velký nával práce u sboru a po dohodě s oběma veliteli brigád, byl jsem nucen
Talkého určit velitelem 1. čs. brigády. Bude-li Tvoje rozhodnutí, po dohodě se slovenským Národním výborem, jiné – zařídím se podle něho.
Posílám Ti k nahlédnutí spis čj. 258/dův., který jsem poslal Min. Nár. Obrany;
čj. 3846/dův. čs. voj. misse, kterým H.V. na tento spis odpovídá a čj. 0668/taj. vlastní
odpověď na výše uvedený spis; dále spis 3923/taj. H.V. stran rozšíření jednotek sboru
a čj. 430/taj. vlastní, odpověď Hlavnímu Velitele.
V „Zakarpatské Pravdě“ objevuje se mnoho štvavých článků proti jednotlivým čs.
důstojníků, a osobám, a mezi jinými našel jsem větu v čís. ze dne 17. prosince t. r. na
straně ve 2. sloupci, která se dotýká čs. armády. Napsal jsem přípis předsedovi Národní rady Zakarpatské Ukrajiny – Turjanicovi, jehož opis Vám přikládám.
Příjem dobrovolníků a výcvik u náhradního pluku je organisován takto:
Transitní oddíl se 2 přijímacími a 2 odvodními komisemi.
Výcvikový prapor pěchoty.
Výcvikový oddíl dělostřelectva.
Výcviková rota ženijní.
Výcviková rota spojovací.
Poddůstoj. škola.
Autoškola.
Nařídil jsem veliteli zál. pluku, aby na všech velitelských i kasárenských budovách,
u vchodu do kasáren, byly vyvěšeny čs. a sov. státní prapory a aby důstojníci a poddůstojníci pověření prováděním dobrovolného náboru, nosili na levém předloktí
pásek v čs. barvách. Kromě toho učinil jsem opatření, aby čs. státní prapory a sovětské prapory byly vyvěšeny na všech budovách okresních a místních Národních výborů, na budovách velitelství milice a aby milicionáři nosili rovněž na svém předloktí
pásky v čs. barvách.
1. čs. let. divise se rychle organisuje a provádí výcvik. Leteckou výstroj a výzbroj
obdrží od 8. let. armády, ostatní výstroj a výzbroj od 1. čs. sboru. Velitel 4. ukrajinské
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fronty vydal rozkaz, ve kterém určil komisi, jejíž povinností je dohlížet na organisaci
1. čs. let. divise a po dokončení organisace, máji předat do sestavy 1. čs. arm. sboru.
O tom, jak pokračovat v další organisaci, je třeba nezbytně s tebou sejít a dohodnout. Prosím, abys učinil opatření a co nejdříve k 1. čs. sboru s dr. Šrobarem, dr. Půllem přijel, abychom mohli všechny organisační i jiné otázky vojensko-politického
rázu, projednati, poněvadž jakmile zahájím postup, spojení s Vámi bude ještě obtížnější.
Srdečně tebe a všechny ostatní zdraví 541
Přílohy:542
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/10.
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1944, 25. prosince, Chust – Odpověď generála A. Hasala na dopis generála L. Svobody z 25. prosince 1944.

Bratře generále,
děkuji za pozdravy – za sebe i za ostatní pány a opětuji přání příjemných svátků
vánočních.
O tom, že jsi žádal velitele 4. UF, abych mohl s drem. Šrobárem a Púllem zajet ke
sboru, jsem se dověděl od škpt. Slabého, avšak neobdržel jsem o tom žádnou šifrovku.
Vyčkával jsem dodnes nějakého vyřízení v této věci od velitelství fronty, dosud však
žádného rozhodnutí nemám. V nepřítomnosti min. Němce, který je od 8. prosince
vzdálen – v Moskvě – těžko se mohu vzdálit, jelikož všechno nyní spočívá na mně.
Jakmile min. Němec přijede, vyžádám povolení k zájezdu pro min. Němce, dra. Šrobára, dr. Púlla a pro sebe – od velit. 4. UF. Podle zpráv min. Němce se vrátí z Moskvy
tento týden.
Je celá řada věcí, které musí býti co nejdříve projednány a učiněna opatření, abychom se i pro budoucnost vyhnuli různým nedopatřením a nedostatkům a zabránili
tak vytvoření situace pro nás nepříznivé. Čekal jsem odpověď na svůj dopis, zvláště
pak pokud jde o námět o uspořádání vojenských věcí na OÚ, neboť to je také jedna
z věcí, které je třeba urychleně řešit. Máš-li snad nějaké námitky nebo jiný názor v této
věci, sděl mi laskavě.
Pokud jde o rozkazy, které jsem od vel. 4. UF obdržel štáb. roty VOÚ a žen. roty
/mám jen ženijní četu!/, vyřídil jsem tuto věc prozatím jen tak, že jsem zaslal veliteli
fronty telegram tohoto znění:
„Velitelství osvobozeného území bylo zřízeno zvláštním rozkazem presidenta
Československé republiky, aby plnilo v rámci působnosti vládního delegáta vojenské
úkoly, stanovené v sovětsko-československé úmluvě ze dne 8. května 1944. Uvedené
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Dopis je nepodepsaný, neboť do sbírky Studijního ústavu ministerstva vnitra byl vyňat jako koncept ze
spisovny štábu 1. československého armádního sboru v SSSR.
Výčet čísel jednacích uvedených v dopise, jež však nejsou dochována v dané archivní jednotce.
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úkoly může však toto velitelství plniti jedině tehdy, jestliže má k tomu předepsané
orgány, mezi něž patří především štábní rota jako nejnutnější velitelský orgán.
Rozpuštění této jednotky znamená prakticky úplné znemožnění činnosti velitelství
osvobozeného území a rovná se ve skutečnosti jeho likvidaci.
Jelikož velitelství osvobozeného území je součástí úřadu vládního delegáta nemohu v nepřítomnosti vládního delegáta učiniti tak závažného rozhodnutí sám
a musím proto vyčkati jeho návratu z Moskvy.
Prosím, vážený pane generále, abyste důvody mnou uvedené vzal laskavě na vědomí a vyčkal návratu vládního delegáta, s kterým budete moci věc projednat.
Zároveň dovoluji si Vám oznámiti, že informuji presidenta Čs. republiky, ministra
Národní obrany a ministra Němce.“
Do dnešního dne jsem odpovědi na tento telegram neobdržel; štábní rotu jsem
neodeslal a dalšího hlášení v této věci jsem neposlal. Vyčkávám návratu min. Němce,
aby celá věc se vyjasnila a projednala, neboť jednou již musí být jasno ve věci výkladu
čs. – sovětské úmluvy z 8. května t. r. bez vyjasnění a oboustranného výkladu úmluvy
nelze z naší strany učiniti všechna ta opatření, která úmluva předvídá.
Jsou to věci velké důležitosti politické a bez jejich řešení není možno řešiti ani věci
vojenské.
Výsledky šetření komise ve věci slovenských letců vzal jsem na vědomí a s opatřeními, která jsi nařídil, souhlasím. Budu v této věci stručně informovat také dr. Šrobára.
Vyšetření ohledně pplk. Tálského vzal jsem na vědomí a prosím, abys mi zaslal celý
elaborát k nahlédnutí. Budu ve smyslu Tvé zprávy informovat dra Šrobára a ostatní
členy Slov. Národní Rady – jakož i MNO.
Prosím, abys mi laskavě zaslal příslušné návrhy na změny ve velení vyšších jednotek sboru, abych mohl vydat potřebné rozkazy pro zatímní ustanovení jednotlivých
velitelů a abych mohl zaslati návrhy MNO na ustanovení definitivní.
Pokud jde o pplk. Střelku, sděluji, že tento je prozatím v Chustu bez zařadění a jelikož jsem o něm neměl od Tebe bližšího sdělení, udělil jsem mu – na návrh lékaře –
zdravotní dovolenou; celý případ jsem hlásil MNO a žádal jsem o jeho odsunutí.
Odešlu jej však nejbližším transportem ke sboru.
Spisy MNO a HV, které jsi mi zaslal k nahlédnutí, vzal jsem na vědomí a při své
zájezdu k Vám chci o nich s Tebou pohovořit. Pro krátkost doby nemohu dnes k nim
zaujmout nějaké zásadní stanovisko.
Pokud jde o útoky Zakarpatské Pravdy na čs. armádu, podnikl jsem rovněž kroky,
aby mně byla sdělena konkrétní data, abych mohl jednotlivé případy, uveřejněné
v tisku, vyšetřiti a potřebné zaříditi. Dodnes nemám odpovědi. Případy uvedené
v tisku neodpovídají pravdě, jsou tendenčně zabarvené – a já chápu, že tento způsob
psaní je vhodným agitačním prostředkem pro činnost pánů Turjanici a spol. Nemohu
a také nenechám podobný způsob psaní bez povšimnutí a jakmile se min. Němec
vrátí z Moskvy – budu žádat o opatření, která by zabránila podobnému způsobu novinářského zpravodajství. Obtíže v tomto směru jsou zaviněny tím, že my sami nemáme možnosti – a to nejen z technických, nýbrž i z jiných důvodů – vydávat vlastní
denní tisk, kde bychom na podobné zjevy reagovali.
Otázku mobilisace – nejen na Slovensku ale všeobecně – projednám s min. Němcem a drem. Šrobárem a dám příslušnou zprávu MNO. Bude ovšem také záležet na
el. 4. UF, jež – jak sám víš – dodnes nám nechce povolit mobilisaci na Karp. Ukra-
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jině v okresech západně od Sevljuše a Volového. I tato věc souvisí s výkladem úmluvy
z 8. V. t. r.
U nás zde není celkem nic nového; poměry se nezlepšují, ovšem ani nezhoršují.
Vše je jako by na mrtvém bodě. Přesto však věřím, že všechno se urovná a vyjasní
a že teprve pak budeme moci vyvinout činnost, která pro nás byla předvídána. Pokud
jde o Vás, vynasnažím se, abych vám poskytl vše, co bude v mé moci. Jednotlivci se
stále hlásí do činné služby a já je posílám po skupinách 30 až 60 lidí příležitostně k záložnímu pluku. Odeslal jsem do dnešního dne /i s náhradním plukem/ přes 4.300
osob a dnes zde mám zase asi 80 lidí k odeslání.
Právě pracuji na podrobné zprávě pro MNO; o té Tě budu informovat osobně.
Dr. Šrobár, msgr. Hála, gen. Kratochvíl, jakož i ostatní Tě pozdravují.
Vyřiď můj osobní gen. Bočkovi, Klapálkovi a ostatním známým.
Zdraví tě srdečně543
Současně vracím spisy:544
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-6/10; 1. československý armádní sbor v SSSR, 4. oddělení, č. j. 498/taj. 1944.

DOKUMENT 271

1944, 26. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger doplňuje předchozí depeše
o výsledek jednání s V. Zorinem.

Dodatkem k mé 512 a 513.
Navštívil jsem Zorina, abych zjistil, jaké je jeho stanovisko k mému dopisu ve věci
odjezdu vládního delegáta. Zorin soudí přibližně takto:
1/ Otázky byly námi celkem správně postaveny. Sovětská vláda nežádá od nás nějaké překotné řešení ohledně Karpatské Ukrajiny a nepovažuje to v daném okamžiku
ani za účelné. Jde o náš poměr k národním výborům a o vznikající z toho obtíže. Brzo
bude osvobozeno slovenské území a delegace bude moci přenést svou činnost na Slovensko. Zorin připouští, že by Petruščák mohl zůstat na Podkarpatské Ukrajině, jak
to navrhujeme. Není vyloučeno, že zdravotní stav Vyšinského dovolí mu promluvit si
s Němcem před jeho odjezdem, a proto radí Němcovi ještě několik dní vyčkati. Bude-li
možno Vyšinskému s ním mluviti, může Němec odjet.
2/ Lebeděv nebyl odvolán a jeho pobyt v Moskvě nemá nic společného se situací
na Podkarpatské Ukrajině.
3/ Na mou poznámku, že Němec se snaží, aby některé vady naší vojenské organisace byly korigovány, Zorin pravil, že je to velmi žádoucí. Zejména pak souhlasil s mou
poznámkou, že jsem doporučil presidentovi větší iniciativu v polské otázce. Je velmi
žádoucí, pravil, aby naše politická spolupráce byla těsnější. Nové Polsko se rychle konsoliduje a též v Maďarsku začíná slibný vývoj. ČSR bude brzo na severu sousedit
s novým demokratickým Polskem, na jihu s novým Maďarskem a na východě s SSSR.

543
544

Následuje podpis – „gen. Hasal“.
Výčet čísel jednacích se nepublikuje.
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Je nebezpečí, že naše politika zůstane pozadu za vývojem. Zde prý překvapila Reuterova zpráva, že nový polský ministerský předseda měl 45-minutový rozhovor. /Bylo
vynecháno s kým. Pozn. šifr. odd./. Je přece známo, že Arciszewski 545 nebyl přijat
Chrchillem a zde se divili proč zrovna čs. vláda dává tak ostentativně na jevo své styky
s Arciszewskim. Článek Masarykův v této souvislosti mohl být tak různě interpretován. Řekl jsem Zorinovi, že Vám o tom podám zprávu, ale doporučím Němcovi, aby
ještě vyčkal.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3145.

DOKUMENT 272

1944, 26. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s informací o odpovědi 4. ukrajinského frontu na jeho protest proti přesunu štábní roty
Velitelství osvobozeného území k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.

Na telegram, zaslaný velitelství fronty, jehož text jsem Vám oznámil svým číslem
110, obdržel jsem dnes odpověď. Velitel fronty odvolává se na čl. 1 dohody a dovozuje,
že všechny čs. jednotky, nacházející se na čs. území, musí býti ihned použity pro boj.
Pokládá tvoření jakýchkoliv čs. jednotek na osvobozeném území – bez zvláštní dohody s Moskvou – za nezákonná. V důsledku toho trvá na odeslání štábní roty k doplnění sboru nejpozději do 1. I. 145, poněvadž prý proti znění čl. 3 dohody, nebyla
dosud použita pro boj a on nemůže vyčkávati návratu vlád. delegáta. Sděl, co bylo
u této věci podniknuto a s jakým výsledkem. Informuj minstra, Němce, presidenta
republiky a MNO. Kdy se vrátí min. Němec? 546
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 111.

DOKUMENT 273

1944, 26. prosince, Chust – Hlášení generála A. Hasala č. j. 59/taj. vel. 1944 pro ministerstvo národní obrany v Londýně o nemožnosti zřízení školicího střediska na
osvobozeném území ČSR.

K čj. 981/Taj. 1944 čs. voj. misse v SSSR:
Hlásím, že zřízení školy pro výchovu důstojníků v záloze neb jiných škol a kursů,
neb zřízení nějakého centrálního výcvikového střediska na osvobozeném území,
především pod čs. správou, není možné a do doby než bude vyjasněno a definitivně
vyřešena otázka zřízení čs. branné moci na tomto území.

545

546

Tomasz Stefan Arciszewski (1877–1955). Polský socialistický politik, který se v Londýně 29. listopadu
1944 stal ministerským předsedou Polska. Více: http://en.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Arciszewski (citováno k 12. 8. 2016).
Ministr Němec telegramem z téhož dne generálu A. Hasalovi radil: „K Vašemu sdělení předanému
přes gen. Píku ohledně nařízení štábu fronty týkající se štábní roty, náhr. pluku a žen. roty radím provést.“
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 50.
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Dnem 15. XII. 1944 nařídil jsem zříditi školu pro výchovu důstojníků pěchoty
v záloze při výcvikovém středisko /DVS-15/ v SEVLJUŠ, která však musila býti zrušena vzhledem k tomu, že DVS-15 z rozkazu velitele 4. U. F., jako součást náhradního
pluku, bylo přesunuto k 1. čs. sboru /do HUMNNÉ/. Tato škola, pro kterou bylo vybráno 60 frekventantů z jednotek podléhajících VOÚ – /výcvikové středisko, žen.
a štábní rota/ – byla přesunuta rovněž do prostoru HUMENNÉ a vybraní frekventanti odesláni do školy u 1. čs. arm. sboru.
Vzhledem k tomu, že velitel 4. U. F, nedal souhlasu k organisaci nových jednotek
neb škol, ba naopak jeho snaha směřuje k tomu, aby každá jednotka postavená na
území pod čs. správou, byla zrušena, je třeba nynější stav bráti tak, jak jest a školení
ponechati veliteli 1. čs. sboru, který jediný má možnost prosadit u velitelství 4. U. F. takový požadavek.
Do té doby, než bude vyjasněna politická situace na osvobozeném území, které
jest vlastní příčinou nesnází spojených s organisací branné moci, nelze s mé strany ničeho podniknouti a organisovati.
ABS, „sb.“ 302, sign. 302-177-2, VOÚ č. j. 59/taj. vel. 1944. Dále VÚA–VHA, f. HV,
sign. 30/2/32, č. j. 3093/taj. 1944; tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j.
4343/taj. 1945.

DOKUMENT 274

1944, 26. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna heslovité hlášení
generála L. Svobody, předané mu telegramem dne 22. prosince 1944.

V dohodě s gen. Hasalem a s vel. 4. Ukraj. fronty 1. sbor organisuje nábor dobrovolníků na osvobozeném území SLOVENSKA.
Čs. náhradní pluk přemístěn do Humenné a podřízen vel. sboru.
Zástupcem vel. sboru naznačen /v dohodě s Hasalem/ gen. Boček, velitelem 1. brig.
pplk. Fanta.547
Předepsaný stav sboru bude dosažen k 1. lednu 1945. Kromě toho bude postaven
železniční prapor /pro opravu a stavbu železnic/.
Od 20. prosince 1944 fungují důstojnické školy.
Velitelem spoj. a žen. školy určen škpt. Záhora.548
Velitelem děl. školy – pplk. Cherger /?/549
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 244/1/32, Depeše do Londýna, dne 26. prosince 1944.

547

548

549

Ve skutečnosti dnem 18. prosince 1944 ustanoven velitelem 1. československého náhradního pluku
v SSSR. VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. A/4/1, Důvěrný rozkaz č. 112, čl. 1 z 18. prosince 1944. Funkci v té
době vykonával generál Boček až do 28. prosince 1944, kdy byl ustanoven plukovník Viliam Tálský.
VÚA–VHA, f. 1. československá samostatná brigáda v SSSR, inv. č. 45, Brigádní rozkaz č. 168, čl. 1 z 28.
prosince 1944.
Dnem 22. prosince 1944 byla zřízena škola na důstojníky pěchoty, ženijního a spojovacího vojska v záloze. Viz VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. /2/1, č. j. 1087/taj. 1944.
Velitelem školy pro důstojníky dělostřelectva v záloze byl určen podplukovník dělostřelectva Josef Vogel.
Tamtéž, sign. 6/2/1, č. j. 1017/taj. 1944.
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DOKUMENT 275

1944, 27. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o přijetí
ministra F. Němce a delegace Slovenské národní rady A. Vyšinským.

1/ Vyšinský dnes odpoledne přijal mne, Němce, Valo, Ursíny, Novomeského 550
a Vesela.551 Delegace SNR šla s námi na žádost Němcovu, proti čemuž jsem neměl
námitky a musel jsem protokol ujistit, že delegace SNR jde s námi na naši výslovnou
žádost. Myslím nicméně, že bylo dobré, že jsme šli společně k Vyšinskému a také později Vyšinský, po skončeném rozhovoru konstatoval, že je rád, že se tak stalo. Řekl
jsem Vyšinskému, že bychom rádi pojednali s ním o otázce Podkarpatska, kde se vytvořila zvláštní situace, jednak o naší další spolupráci se sovětským velením na území
Slovenska. Naše návrhy byly již sděleny před tím Zorinovi a čekáme nyní odpověď
Vyšinského.
2/ Vyšinský zdůraznil, že jeho vláda se drží přísně smlouvy a nechce proti ní nic
podnikat (sic). Nicméně soudí, že oba naše státy nemohou pustit se zřetele silné lidové hnutí jako ono, které lze pozorovat na Podkarpatsku. Není to zjev přechodný
nebo nějaké hnutí konjukturální, naopak je to hnutí nacionálně i historicky podložené a tu nelze od sovětské vlády očekávat, že by chtěla hnutí brzdit a stavět se proti
němu. Němec reagoval na to tvrzením, že též z čs. strany nebylo žádných pokusů hnutí
brzdit a že delegace měla na zřeteli pouze konkrétní své úkoly a byla celkem vždy
ochotna ke spolupráci s národními výbory. V závěru této části diskuse jsem konstatoval, že stanoviska obou vlád jsou identická. President Beneš a vláda nemohou připustit pád/?/ státotprávního postavení Podkarpatska, nicméně existuje mezi námi
dohoda, že tato otázka bude řešena tak, jak to odpovídá našemu těsnému přátelskému
svazku s SSSR, který si přejeme ještě více posílit. Vyšinský s tím souhlasil, načež přešli jsme ke konkrétním otázkám spolupráce delegace s Ukrajinskou radou.
3/ Němec hájil názor, že je důležité, aby všichni zbraněschopní občané konali svou
povinnost, avšak že on za svou osobu nepřikládá důležitosti tomu, zda zbraněschopní,
kteří nešli jako dobrovolníci do Rudé armády a nemohli být dosud mobilisováni,
budou sloužit v československé, nebo v Rudé armádě (sic). V témže smyslu se vyslovil Valo. Vyšinský mínil, že by věc měla být řešena analogicky, jako se to stalo se sovětskými občany české a slovenské národnosti, kteří byli mobilisováni do čs. korpusu.

550

551

Ladislav Novomeský, též Laco Novomeský (1904–1976). Slovenský básník, publicista a politik Komunistické strany Slovenska. Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD (citováno
k 12. 8. 2016).
Mirko Vesel (1903, Zvolen – 1976, Weil der Stadt). S delegací SNR odletěl 7. října 1944 do Londýna,
odkud se 14. listopadu dostal do Moskvy. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945,
s. 314. Generál H. Píka 19. prosince 1944 informoval Londýn: „Hlásím, že pplk. Vesel, člen delegace Slovenské Národní rady, který byl v Londýně a nyní se nachází v Moskvě, dopouští se velkých nediskrétností
a chová se nekorektně. Několikráte se v hotelu opil. Zrovna je již třetí den v takovém stavu. V opilosti se
vychloubá písemnostmi od presidenta Beneše, mluví o všech jednáních v Londýně, o organisaci na Slovensku, před osobami nezasvěcenými. Zpravidla se o všech osobách vyjadřuje netaktně /počínaje presidentem republiky/ a podrobuje všechny nemístné kritice. Pplk. Vesel svým nezodpovědným chováním
kompromituje naši věc. Slovenskou delegaci jsem upozornil na nebezpečnost takového jednání. Pplk. Vesel
odletí s min. Němcem na osvobozené území.“ VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-205, Příloha k č. j. HV 1314
taj. – 2. odděl. 1944.
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Měli bychom připustit mobilisaci čs. státních příslušníků ukrajinské a ruské národnosti do Rudé armády. Vyšinský se nicméně neodvažuje navrhnout nějaké řešení. Veškeré otázky by měly být řešeny mezi delegací a Ukrajinskou radou na místě. Němec
pravil, že se o to pokusí a vyjádřil naději, že se tak stane při blahovolném postoji sovětského velení. Němec dále vysvětlil, že zamýšlí delegovat Petruščáka jako svého zástupce, aby projednával s Ukrajinskou radou veškeré společné záležitosti. Němec by
si dále přál, aby se mohl co nejdříve odebrati na osvobozené slovenské území společně se zástupci SNR.
3/ Ursíny poděkoval jménem SNR sovětské vládě za pomoc poskytnutou slovenskému povstání. Vyšinský hned ho přerušil a pravil, že sovětská vláda učinila vše, co
bylo možné a že bude dál pomoc poskytovat, neboť slovenský odboj plní dále svůj důležitý úkol. Ursíny zdůraznil, že SNR je pro jednotu čs. státu a pro těsné přátelství
s SSSR. Existuje dohoda mezi SNR a Benešem a čs. vládou o dalších úkolech SNR,
která bude spolupracovat s vládním delegátem. V této souvislosti rozvinula se debata
o konkrétních úkolech vládního delegáta a SNR a o jejich poměru k sovětskému velení, zejména o funkci vojenské mise, která by měla mít těsnější spojení s velením
a projednávat s ním nejen otázky vojenské a organisační, nýbrž také veškeré otázky
hospodářské a finanční, jako na př. rozdělení trofejního materiálu, restituce železničního materiálu, strojů a veřejného majetku a všechny otázky hospodářské pomoci.
Vyšinský slíbil, že velení Rudé armády bude vycházeti naší delegaci v každém směru
vstříc /Pokračování./ a zdůraznil, že spojeným úsilím bude lze hospodářsky zajistit
osvobozené území. Varoval před přílišným optimismem, pokud se týče UNRA. Na
mou otázku, jak stojí věc se jmenováním Aleksejovým odpověděl, že jsou teprve vedena jednání s Lehmannem. Němec zdůraznil nezbytnost radiospojení s Londýnem,
dávaje ujištění, že nebude spojení zneužito. Na konec vládními i slovenskými delegáty bylo zdůrazněno přání, aby jim byl co nejdříve umožněn odlet z Moskvy a pak
přesun do Chustu na slovenské území. Vyšinský pravil, že je sice ještě nucen referovat
Molotovovi, který byl též v poslední době churav, nicméně myslí, že vše se dá uskutečnit.
5/ Celkový můj dojem je ten, že vzhledem k situaci na Podkarpatsku, jednání skočilo příznivě. Třeba vyčkat jak věci se dále vyvinou. Je pravda, že Němec v otázce mobilisace na Podkarpatsku nabídl spontánně zásadní ústupky, avšak pochybuji, že by
bylo bývalo možné druhým způsobem obtíže překonat (sic).
6/ Vyšinský během diskuse konstatoval, že místo presidenta a československé vlády
je na osvobozeném území. Bylo by pak snadnější o mnohých věcech a zejména o hospodářské pomoci se dohovořit. Poukázal na příklad Polska a Maďarska.
7/ Přibližně totéž potvrdil mi Lebeděv, který byl u mne na obědě. Přítomnost presidenta by pomohla vyřešit snadněji tak mnohé těžké problémy, které vznikají na osvobozeném území a pomohl by zejména podepřít osvobozování i boj v českých zemích.
Je to po prvé, co se sovětských míst tato myšlenka byla vůbec jasně vyslovena. Je to
důkaz, že Moskva vážně pomýšlí na těsnější politickou a hospodářskou spolupráci.
Dnešní rozhovor s Vyšinským mnoho vyjasnil, neboť pomohl rozptýlit nedůvěru.
Podle mého soudu je třeba v to duchu v naší spolupráci s SSSR pokračovat.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3154 a 3155.
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1944, 28. prosince, Moskva – Generál H. Píka zasílá veliteli osvobozeného území
opis depeše hlavního velitele generála S. Ingra ze dne 27. prosince 1944.

ských míst s vědomím Vládního delegáta a vyřiďte tímto způsobem dosavadní nepříjemnosti.
Uvědomte Vládního delegáta o tomto rozkaze.
gen. Ingr.“552

Zasílám Vám opis depeše, kterou Vám zaslal Hlavní velitel dne 27. prosince t. r.,
čj. 984 TAJ H.V. 44:

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 4145-Taj. 1944.

DOKUMENT 276

„Gen. Hasal, VOÚ:
Dostal jsem Vaše hlášení s návrhy, předané patrně min. Němcem gen. Píkovi. Odpovím v nejbližších dnech.
Vládní delegát zaslal zprávu, ve které uvádí o vojenských věcech. Poměr sovět. velitelství nebyl s počátku uspokojivý. Příčinou vedle jiných, značná nedůvěra sovět. velitelství k části našeho důstojnického sboru. Poměr civilní administrace k velit. se
postupně zlepšil. Zůstala však nedůvěra ve vojenskou část delegace, zejména po příchodu nových důstojníků z Anglie. Proti některým z n ich byly námitky /Hrabovský
atd./. Byla jim však svěřena vedoucí místa.
Delegát vyslovuje dojem, že na sovětské straně je pocit dvojí politiky:
u civilních osob demokratická,
u vojenských osob nedemokratická a u
některých vyšších důstojníků Sovětům nepřátelská.
Soudí, že úprava vojenských věcí je zatěžkávací zkouškou pro poměr SSSR k nám,
organisace nové armády důstojníky týlu je u Sovětů považována za potvrzení faktu, že
hodláme tvořit armádu v duchu defensivním.
Dále bylo hlášeno do Moskvy, že prý pplk. Střelka v Sevljuši zatkl dva členy místního výboru, kteří byli pověřeni zajistiti R. A. dodávky. Po sovětském zákroku je
propustil, ale ihned na to opět uvěznil. Ze zprávy Píkovy vysvítá, že důstojníci se dopouštějí neprozřetelností, zapomínajíce, že třebaže jsou na vlastním státním území,
musí se nutně podříditi nařízením vojenských orgánů sovětských. Je uznání hodná
snaha jednat vojensky, rychle a přímo, ale na druhé straně ve styku se sovět. velitelstvím nebo ve věcech závisejících od jejich souhlasu, nutno dbát taktu a jednat rozvážně s ohledem na důsledky. Kdo toho nedbá, nesmí být pověřen úkoly, kde je
možnost konfliktu.
Hlaste proto, jakým konkrétním omylům došlo. Jaké byly konkrétní námitky proti
jednotlivým důstojníkům /Hrabovský, Pernikář, pobočník a jiným/, vyličte případ
Střelkův.
Vysvětlete, co konkrétně může vzbuzovat dojem u Vládního delegáta, že vojenské
osoby budí dojem nedemokratické politiky, vyšší důstojníci dokonce nepřátelské Sovětům. Vyjádřete se k uvedené zprávě Vládního delegáta.
Žádám MNO, aby ihned zprostilo služby pplk. Střelku na dobu, než jeho případ
vyšetříte.
Zprostěte příště služby sám ty osoby, které se provinily.
Zašlete stručně hlášení radiem.
Uznávám obtížnost situace, ale důstojníci si musí uvědomit svoji odpovědnost
a neztěžovat naše postavení. V případech, kdy dojde k omylům, omluvte se u sovět-
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DOKUMENT 277

1944, 28. prosince, Chust – Generál A. Hasal podává ministerstvu národní obrany
v Londýně návrhy ve věci povyšování důstojníků.

Jednou z důležitých otázek, které vyžadují okamžitého řešení, jsou otázky přejímání důstojníků t. zv. slov. armády /t. zv. vládního vojska/ a vyrovnání povýšení.
Telegramem MNO z 28. listopadu t. r., který jsem obdržel prostřednictvím čs. voj.
mise dne 20. prosince neřeší otázku přejímání slovenských důstojníků, neboť uvádí,
že tento výnos se nesmí uplatniti pro osoby, mobilisované na OÚ. Prosím o urychlené
zaslání /telegraficky/ příslušného dekretu presidenta republiky.
V osvobozených slovenských krajích se provádí nábor do čs. armády pro 1. čs.
sbor a proto je zapotřebí již nyní postupovati v otázce přejímání důstojníků podle
přesných, sice přísných, ale spravedlivých zásad a směrnic. Povyšování v čs. armádě
v Anglii nedělo se systematicky a ne vzhledem k potřebám velitelského sboru v Budoucnu. Povyšování u 1. čs. sboru bylo prováděno zase pod jiným zorným úhlem než
v Anglii. V důsledku toho vznikly značné rozdíly jak v názorech ve věcech o povyšování, tak i samotné provádění povyšování a proto i značné rozdíly v nabitých hodnostech, i když si to různé podmínky, potřeby a situace vyžadovaly.
Ještě větší rozdíly v hodnostech jsou však u důstojníků slovenského vojska oproti
důstojníkům, kteří slouží v čs. armádě v zahraničí. Tento nepoměr v hodnostech je
třeba odstraniti vyrovnáním povýšení důstojníků čs. armády v zahraničí tak, aby se necítili a ve skutečnosti také nebyli poškozeni oproti důstojníkům slovenským, kteří získali vysoké hodnosti v poměrně krátké době a to za podmínek mírových, případně
v spolupráci s našimi nepřáteli.
Čekají nás velmi těžké úkoly a proto je již dnes třeba zajistiti a připraviti spolehlivý velitelský sbor, zbavený starosti o zajištění svého postavení v budoucnosti a který
by měl důvěru v spravedlivé řešení jeho otázek osobních. Nynější stav, dosud nevyřešené osobní otázky, starosti o rodiny doma a jejich budoucnost, vnášejí do důstojnického sboru velký neklid, nedůtklivost, nedůvěru, poškozují jednotu, kamarádství
a výkon služby.
Navrhuji proto:
1/ provésti plné zhodnocení skutečné služební doby a válečné služby za rok
1939–1945 u důstojníků z pov. u čs. armády v zahraničí.

552

Reakci generála Píky na přípis hlavního velitele viz DOKUMENT 286.

[341]

2/ Na základě toho provésti vyrovnání povýšení a úpravu pořadí tak, aby byly odstraněny v hodnostech oproti důstojníkům slovenským.
3/ Na podkladě obdobných zásad provésti vyrovnávací povýšení i u záložních důstojníků, kteří slouží v čs. armádě v zahraničí.
Podotýkám, že tyto otázky týkají se důstojníků všech hodností v zahraničí a jsou
tak závažného rázu, že jejich spravedlivé řešení nesnese odkladu.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/2/1, č. j. 330/dův. 1944.

DOKUMENT 278

1944, 28. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s žádostí o přistavení šesti studebackerů pro odvoz ženijní čety, materiálu doplňků
k 1. československému náhradnímu pluku v SSSR.

Žádám o přistavení do Chustu 6 Studebackerů na 31. t. m. pro odvezení ženijní
čety, materiálu a dalších doplňků k náhr. pluku. Celkem Vám odešlu 150 osob. Přesun
vlastními prostředky není možný. 29. prosince odešlu 52 osob doplňků dvě nákl. auty.
Auta zůstanou k Vaší disposici.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 113.

DOKUMENT 279

1944, 28. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o přijetí československých delegací u V. M. Molotova.

Dnes odpoledne jsem obdržel vzkaz od Molotova, že jej mohu s Němcem v 7
hodin v Kremlu navštívit a přejme-li si vzít kohokoliv s sebou, můžeme tak učiniti. Radil jsem s Němcem a usoudili jsme, že jelikož jsme byli včera u Vyšinského kolektivně,
že tak učiníme i tentokrát a že vezmeme s sebou Petruščáka, aby nemohlo nám být vytknuto, že jsme vše dělali bez Ukrajinců. Rozmluvě, která trvala ¾ hodiny, byl přítomen Vyšinský.
Na otázku Molotova, co si přejeme mu sdělit, opakoval jsem přibližně to, co jsem již
řekl včera. Na Podkarpatsku existuje hnutí, které respektujeme, které nicméně projevilo se, ať již vinou té, nebo oné strany, někde ve formě dosti ostré oproti naší vládní delegaci. Litujeme toho, neboť jsme žili s podkarpatským lidem společně v jednom státě
po dobu 20 let. Naše veřejnost měla vůči němu vždy pouze přátelské pocity a stavěla se
vždy sympaticky k otázce jeho národnostního sebeurčení, i když snad v tom směru
byly u nás některé nejasnosti. President a vláda nepovažují za vhodné již nyní tuto
otázku nějakým radikálním způsobem řešit, nicméně v daný okamžik jsou ochotni tak
učinit v duchu naprosto přátelském vůči SSSR i vůči obyvatelstva Podkarpatoruska. to
president řekl již několikrát velmi určitě sovětskému velvyslanci a též vláda se stejně
vyjádřila v telegramech, které jsem v poslední době obdržel. Je třeba najít i přechodně
nějaké řešení, aniž by státoprávní postavení Podkarpatoruska tím byla zatím dotčena,
s čímž souvisí celá řada praktických problémů, o nichž jsme jednali včera s Vyšinským.
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Na to žádal Molotov Němce, aby vyjádřil své stanovisko a aby řekl, co soudí o ukrajinském hnutí na Podkarpatorusku a zda má nějaké stížnosti, pokud se týče postupu
sovětských orgánů. Němec odpověděl, že myslí, že hnutí je spontánní a velmi silné, že
to také respektoval a že celkem stížnosti nemá (sic), i když snad byly incidenty, které
se vždy snažil urovnat přímo s kompetentními sovětskými orgány. Pak mluvil Ursíny,
který opakoval přibližně totéž, co včera. Molotov přislíbil pomáhat při hospodářské
rekonstrukci Slovenska a v této souvislosti se zmínil o tom, že předložil presidentu
návrh na naši participaci na reparacích, které mají být uloženy Maďarsku. /To je
známo presidentu a vládě z dřívějších kablů./ Molotov dodal, že Angličané se k tomu
ještě nevyjádřili a jednání o tom zbytečně protahují. Na to tázal jsem Molotova, zda
on má nějaké stížnosti pokud se týče postupu naší delegace na Podkarpatorusku a zda
soudí, že s naší strany byl v čemkoli postup chybný nebo nesprávný. Molotov odpověděl poněkud vyhýbavě, že nemůžeme očekávat od sovětské vlády, aby brzdila spontánní projev vůle obyvatelstva, které cítí svou národnostní příslušnost k velkému
ukrajinskému národu (sic). Podle jeho názoru by bylo dobré, kdyby president a vláda
byli blíže k osvobozenému území. Dalo by se tak mnohé snadněji vysvětlit. Tázal jsem
se ho, kde myslí, že by president a vláda měli být. Odpověděl, že je mnoho míst, kde
by se president a vláda mohli usadit, tak na př. Lvov. Odpověděl jsem, že jeho myšlenka
je velmi zajímavá, že ji budu tlumočit presidentovi. Snad by to mohlo být též osvobozené území, na příklad Košice. Molotov s tím živě souhlasil.
Ke konci Molotov vyzval též Petruščáka, aby se vyjádřil. Petruščák pravil, že nemyslí, že by mohly existovat nějaké obtíže mezi ČSR a SSSR. Jedna obtíž je ta, že ukrajinský lid Podkarpatska chce se připojit k Sovětské Ukrajině a je proto žádoucí, aby čs.
vláda tuto obtíž co nejdříve odstranila. /používám slov Petruščáka/.
Na konec Němec se tázal, zda sovětské orgány míní provádět nábor dobrovolců též
na slovenském území. Molotov odpověděl, že tato otázka se nestaví. Dále Němec připomenul svou prosbu ohledně radio-spojení s vládou. Molotov odpověděl, že spojení
bude mít, ale bylo by lépe, kdyby president a vláda byli blíže, pak bude spojení ještě
snadnější.
2/ Z rozhovoru s Molotovem mám všeobecný dojem, který jsem vyjádřil v dřívějších
kablech. Sovětská vláda si přeje těsněji politicky a hospodářsky s námi spolupracovat.
Na problém Podkarpatska dívá se jako na věc v zásadě řešenou vývojem událostí, při
čemž připomínal příležitostně i plebiscit z roku 1948, ve prospěch připojení k sovětské Ukrajině. Nicméně sovětská vláda respektuje existující smlouvy a přání presidenta
a vlády, aby otázka zůstala otevřena do toho okamžiku, kdy o tom bude lze jednat.
Zda se tomuto přání podřizuje ochotně, nebo pouze z rozpaků, lze těžko říci.
Chtěl-li bych zvážiti všechny okolnosti, řekl bych, že naše poslední intervence
u Vyšinského a Molotova do značné míry zlepšily atmosféru a připravovaly půdu pro
těsnější účinnou spolupráci na území Slovenska. Přítomnost delegace SNR, která vždy
zdůrazňovala jednotu našeho státu, byla užitečnou. Koncese, které Němec jako vládní
delegát učinil ve věcech vojenských a administrativních na Podkarpatsku, mohou být
plně vyváženy výhodami, které můžeme získat jinde, neboť dnes jde o otázky pro náš
stát přímo životní. Prosím, aby byly tak chápány výsledky zdejšího jednání. Též Němec
podá o tom zprávu. /Pokračování./
Opomenul jsem ve včerejším kablu říci, že Molotov mezi jiným se omlouval za
možné incidenty na Podkarpatsku, ke kterým snad mohlo dojít se strany sovětských
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lidí, zejména pak příslušníků Rudé armády. Lidé jsou již válkou unaveni, pravil, nervosní a mohou snadno pak přestřeliti anebo dopustiti se nějakých přehmatů v ovzduší
velkého napětí, které bylo vyvoláno silným nacionálním ukrajinským hnutím. Tato
jeho poznámka samozřejmě neměla snížit význam jeho prohlášení ohledně významu
tohoto hnutí a postoje Moskvy k němu. Nicméně může doplniti celkový obraz, který
jsem ve včerejším kablu podal. Dnes dopoledne sešli jsme se všichni znovu včetně
Gottwalda a Kopeckého, abychom o některých otázkách a tím souvisejících pohovořili. Všichni účastníci včerejšího rozhovoru v Kremlu mají z něho rozhodně příznivý
dojem a považují jeho význam za zásadní, vyžadující zralého uvážení se strany presidenta a vlády.
Ponechávám Němcovi, aby podal o tom zprávu.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/215b, Depeše došlé poř. č. 3166 a 3167.

Vyžádaných 8 Studebackerů pro odsun osob štábní roty dosud nedošlo. Prosím
o okamžité přistavení.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 125.

DOKUMENT 282

1944, 30. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s naléhavou žádostí o přistavení dalších osmi studebackerů pro odsun štábní roty
Velitelství osvobozeného území.

Žádám o okamžité přistavení dalších 8 Studebckerů, kromě již 6-ti vyžádaných,
pro odsun osob štábní roty, která má býti odsunuta do 1. ledna 1945.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 120.

DOKUMENT 280

1944, 30. prosince, Moskva – Generál H. Píka zasílá propagačnímu odboru ministerstva zahraničních věcí v Londýně zprávu redaktora V. Žižky o nemožnosti propagační činnosti na Podkarpatské Rusi.

Od Žižky 7:
Každá i sebemenší propagační činnost znemožněna. Pojízdná tiskárna, rozhlasový
vysílač, tiskárenský papír vědomě nedodány. Tiskne se a rozšiřuje jedině komunistický tisk se štvavými články proti Čechům. Obyvatelstvu celé Karpatské Ukrajiny
a už i na osvobozeném území Slovensku odebrány rozhlasové přijímače. Většina zabavených aparátů odvezena. Zahraničním novinářům přes urgence nedovolen přístup na osvobozené území. Tiskové telegramy jsou přes štáb fronta do Moskevského
radia a odtud teprve Borkovi.553
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 4158/1944.

DOKUMENT 281

1944, 30. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s žádostí o přistavení dalších šesti studebackerů pro odsun dalších doplňků pro
1. československý armádní sbor v SSSR.

DOKUMENT 283

1945, 1. ledna, Londýn – Prezident republiky informuje velvyslance Z. Fierlingera
a ministra F. Němce o svém jednání se sovětským legačním radou I. A. Čičajevem.

Zavolal jsem si dnes Čičajeva554 a sdělil jsem mu tyto věci:
1./ […]555
3./ Probral jsem s ním otázku Podkarpatoruska, kvitoval jsem, že dle vašich depeší o rozmluvě se Zorinem, Vyšinským a Molotovem Moskva chápe dobře nutnost
pro nás definitivní řešení s Podkarpatskou Rusí odložit a že tím pokládám celou věc
zatím za hotovou. Ostatně soudím, že když je nyní vyřešena otázka přesídlení, že já
osobně pojedu na osvobozené území přes Moskvu a projednám celou věc osobně se
Stalinem a Molotovem.
4./ […]556
5./ Na depeši Vaši i Němcovu o naší zahraniční politice Vám odpovím později.
Němcovi na jeho návrhy odpovím zvlášť. Jest však nutno a priori vyloučiti názor, že
by president nebo vláda a president mohli učiniti nějaké oficielní usnesení, že se vzdávají toho nebo onoho území. To pusťte z hlavy. Takové věci se mohou a musí v zájmu
obou partnerů řešit zcela jinak.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/14/210, Depeše odeslané, poř. č. 17.

Prosím o přistavení dalších 6 Studebackerů do Chustu pro odsun dalších doplňků
pro sbor od snížených velitelství okresů. Auta odešlete tak, aby nejpozději 4. I. přibyly
do Chustu.
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Vlastimil Borek (1886–1952). Člen KSČ od roku 1925, novinář a překladatel. Za 2. světové války tiskový
přidělenec československého vyslanectví v SSSR a také vedoucí tajemník časopisu Československé listy.
Po roce 1945 působil na ministerstvu zahraničních věcí.
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Ivan Andrejevič Čičajev tehdy působil jako legační rada sovětské ambasády u spojeneckých vlád v Londýně a současně byl tamním rezidentem NKVD.
Nepublikuje se část, kde se vyjadřuje k sovětské nabídce o přesídlení svém i vlády na československé
osvobozené území, dále také stanovisko k tzv. polské věci.
Nepublikuje se text ve věci podmínek příměří s Maďarskem.
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DOKUMENT 284

1945, 2. ledna 1945 – Velvyslanec Z. Fierlinger sděluje prezidentu republiky vlastní
názor na poznámky ministra F. Němce o československé vojenské misi dle úmluvy
z 8. května 1944.

K mé 326. dovoluji si upozornit, že bod 6./ Vaší poslední depeše se zakládá na nepochopení Němcovy poznámky, že smlouva o civilní administraci předvídá pouze vojenskou misi a že za dané situace všechny vojenské věci musí být soustředěny u sboru.
Němec chtěl tím vyjádřit názor, že nelze dnes vytvářet týlovou armádu, neboť je třeba
každého vojáka na frontě. Proto reservní pluk557 musí urychleně posílat brance dále
ke sboru, který potřebuje doplnění. Stejným způsobem bude třeba stavět další jednotky. Zatím však východní slovenské oblasti dají velmi málo branců. Sovětskému velení záleží na tom, aby fronta dostala co nejdříve doplnění. O příčinách se Němec
nechtěl šířit. Je to velmi důvěrné. Po těžkých ztrátách v nepřetržitých bojích zejména
v Karpatech, stavy sovětských divisí jsou minimální. Proto také nástup IV. ukrajinské
fronty vázne. Sovětské jednotky pozůstávají nyní hlavně z technických oddílů a dělostřelectva. Pěchoty je velmi málo. Je jisté, že Němci jsou na tom ještě hůře. Právě z toho,
že na Západě nejsou o tom správné představy a že zdejší obtíže jsou namnoze podceňovány, plyne nedorozumění. Je tudíž Váš závěr, že sovětské velení je ochotno povolit sbor a jiné jednotky výlučně v rámci Rudé armády, nesprávný. Němec před svým
odjezdem mne žádal, abych Vám to vysvětlil, což činím. Naše smlouva z 8. května
předpokládá vojenskou misi s přesně vymezenou funkcí, kterou má plnit, má-li být
těsný styk mezi sovětským velením a delegací zajištěn. Hasal však zůstal u delegace
a zabýval se organisací týlové armády nebo alespoň tak to bylo se sovětské strany pochopeno. Byla tedy s naší strany smlouva nesprávně vykládána. Je samozřejmé, že
v druhé zóně, až nám bude odevzdána, budeme si moci vše zařídit tak, jak si přejeme.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/216, Depeše došlé poř. č. 3186.

DOKUMENT 285

1945, 2. ledna, Moskva – Generál H. Píka zasílá prezidentu republiky, ministru národní obrany a hlavnímu veliteli hlášení o dohodě mezi československými politiky
ve věci slovenských útvarů v rámci československé armády.

V době současného pobytu v Moskvě vládního delegáta pro OÚ min. Němce, politického poradce vlád. delegáta a členů delegace Slovenské národní rady posl. Ursíniho, Novomeského a pplk. Vesela, došlo mezi nimi a čs. politickými představiteli,
posl. Gottwaldem a Kopeckým, k výměně názorů na řešení některých problémů o budoucím uspořádání vnitřních věcí, mezi jinými též vojenskými.
Bylo vám už hlášeno skrze Zamini, že všichni čs. představitelé, kteří měli možnost
jednati o čs. otázkách s nár. komisařem Molotovem a Výšinským, snažili se dosáh-

nouti záruky Sovětského svazu, že na území Slovenska nebude vyhlášen nábor dobrovolců do R. A., aby tak byl co nejvíce uplatněn čs. zákon o mobilisační povinnosti
k výkonu vojenské služby v čs. armádě. Při tom představitelé Slovenské národní rady
zdůrazňovali jednolitost Československé republiky a nutnost vybudování jednotné
čs. armády, s jednotným velením, event. s budoucím exteritoriálním doplňováním
tak, aby slovenští branci a důstojníci vykonávali činnou službu voj. službu i v českých
zemích /a obráceně Čechové na Slovensku/, což přispěje k vzájemnému poznávání,
utužování myšlenky státní jednotnosti a k bratrskému splynutí čs. vojáků pro úkoly celostátní obrany.
Slovenští i čeští politikové však upozorňují na současnou psychologii slovenského
lidu, na jeho vyspělost, na vysoké národní uvědomění a doporučují předvídati a připraviti v rámci vojenském takové opatření, aby se Slovák ihned na počátku budování
jednotného čs. státu cítil naprosto rovnoprávným a rovnocenným občanem Československé republiky, kde bude plně respektován národní charakter slovenského občana a slovenského vojáka.
Slovenská národní rada bude požadovati, aby ze slovenských branců byly organisovány vojenské útvary se slovenskou služební řečí.558 Čeští politikové doporučují, aby
slovenská národní uvědomění a nadšení z osvobození byly podchyceny k rychlému
soustředění všech čsl. sil k boji proti hitlerismu a aby byl dán praktický důkaz jednání,
že slovenský element je zcela rovnocenný v boji za obnovení ČSR.
Slovenský voják, kterého budeme již zítra mobilisovat a který musí býti co nejrychleji zařazen na frontě, nesmí míti ani stínu pocitu neb domnění, že slovenský jazyk je
méněcenný, nezpůsobný pro vojenskou potřebu a dále, že se podřizuje českým velitelům.559 Tím bychom zdeptali jeho sebevědomí a jeho tvůrčí vojenskou iniciativu.
Prakticky vzato, první vojenské jednotky e budou budovati na osvobozeném území
Slovenska výhradně z branců slovenských, z nichž převážná většina dostala slovenský výcvik ve slovenské armádě podle cvičebního řádu ve slovenské řeči. Převážná
většina velitelského kádru, důstojníků a poddůstojníků ovládá jen slovenské povaly
a slovenskou vojenskou terminologii. Proto v zájmu rychlého přeškolení podle moderní sovětské taktiky a sovětské výzbroje je nevyhnutelně třeba, aby v těchto slovenských vojenských útvarech byl ponechán služební jazyk slovenský.560 Nepatrná část
českých důstojníků, kteří budou k disposici pro tyto nové útvary se může rychle přizpůsobit, t. j. ovládnout slovenské povely. Ostatní výkon služby a písemností mohou
vésti česky. Tak oba jazyky budou rovnocenné.561
Pokládám tato přechodná nařízení za naprosto nutná a lehce proveditelná. Rozhodnutí o budoucí mírové organisaci čs. branné moci, o služební řeči, povelech, atd.
přísluší ústavním a zákonodárným činitelům ČSR.
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Rozumí se 1. československý náhradní pluk v SSSR.
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561

Rukopisná poznámka generála S. Ingra: „Slovenština je přece podle zákona rovnocenná s češtinou.“
Rukopisná poznámka generála S. Ingra: „Vždyť má být jednotná armáda, s jednotným velením a dokonce
i event. exteritoriálním doplňováním /viz str. 1/.“
Velitel 1. československého armádního sboru generál L. Svoboda již 13. února 1945 vydal nařízení: „1./ Služebním jazykem ve služebním i mimoslužebním styku jsou rovnocenné slovenština i čeština. 2./ U 2. a 4. brigády, dále u útvarů náhradního pluku, pokud jsou složeny z převážné většiny ze Slováků, bude používán
cvičebný řád a povely ve slovenské řeči.“ VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. E/2/7, č. j. 433/dův. 1945.
Rukopisná poznámka generála S. Ingra: „Podle zákona už jsou.“
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V závěru výše uvedeného navrhuji vydati následující všeobecné směrnice:
1./ Vojenské útvary čs. branné moci, organisované převážně z branců slovenské
národnosti, budou označeny za slovenské a budou používati cvičného řádu a povelů
ve slovenské řeči.562
2./ Úředním a služebním jazykem ve služebním i obcovacím styku jsou rovnocenné slovenština i čeština.563
3./ vojenské útvary a vyšší jednotky, postavené na Slovensku, mohou nésti pojmenování spojené s tradicí slovenského národa a udávající národní charakter Slovenský,
jako na příklad „Pěší pluk slovenských partyzánů“, dělostřelecký pluk Štefánikův“, pro
útvary na Slovensku „Pěší divise Tatranská“, Slovenská divise n. Bystrická“. atd. pro
vyšší jednotky.
4./ Slovenští důstojníci, rotmistři a poddůstojníci, pokud se neprohřešili proti národní slovenské důstojnosti a nebyli dobrovolnými pomocníky Němců a zrádců, budu
ponecháni ve vojenských hodnostech dosažených ve slovenské armádě. Ohodnocení
provinění přísluší Slovenské Národní Radě. Návrhy na převzetí a zařadění velitelského
sboru bývalé slovenské armády do čs. armády podává Slovenská Národní Rada. Zařadění českých důstojníků do slovenských vojenských útvarů čs. armády vyžaduje
souhlas Slovenské Národní Rady.564
5./ Konečná úprava pořadí bude provedena po skončení války v rámci celé čs.
branné moci.565
6./ V zájmu sjednocení všech bojujících sil a k využití morálních hodnot i vojenských zkušeností partyzánských skupin, dosavadní partyzánské formace – prapory,
pluky, brigády – budou zachovány jako celek a budou tvořiti rámec neb základy pro
postavení odpovídajícího vojenského útvaru v rámcích armádních. Funkce partyzánských velitelů mají býti přiznány na základě zhodnocení velitelských schopností
a posouzení doby úspěšného výkonu velitelské funkce u partyzánských oddílů. K zachování bojové tradice, nové útvary, postavené na základě partyzánských oddílů, obdrží původní partyzánské pojmenování „Partyzánský pluk J. Žižky“.
7./ Nové slovenské vojenské útvary a vyšší jednotky budou zařazeny pod jednotné
velení čs. vojenských sil na vých. frontě, přes které budou podléhati hlavnímu velitelství čs. branné moci.
8./ Pro slovenské vojenské útvary čs. armády platí veškeré platné předpisy, voj.
řády a zákonná ustanovení, platná pro čs. brannou moc.
Tento návrh činím v souhlase s vládním delegátem min. Němcem, velvyslancem
Fierlingerem, členy Slovenské Národní Rady posl Ursínim, Novomeským, pplk. Veselem, členy státní rady posl. Valo a posl. Gottwaldem a Kopeckým.
Nakonec dodávám, že ze všech předběžných úkazů nabyl jsem přesvědčení o nezbytnosti najíti kompromisní a uspokojivé řešení dříve, než by došlo k nedůvěře a vy-
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Rukopisná poznámka generála S. Ingra: „Obdobně bude pak třeba označit útvary s převážnou většinou
českých branců za české. Co bude pak čs.?“
Rukopisná poznámka generála S. Ingra: „To už je podle zákona.“
Rukopisná poznámka generála S. Ingra: „Komu podává SNR své návrhy? Kdo dává souhlas k zařadění
slov. důstojníků do českých útvarů?“
Rukopisná poznámka generála S. Ingra: To znamená: „hodnosti stanoví SNR, nějaký ústřední orgán stanoví jen pořadí“.
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volání konfliktu hned na prvním kroku l uskutečnění jednotného státu na širší základě národní rovnocennosti dvou československých národů.
Dnešní vnitřní život Slovenska a rovněž slovenské povstání nám ukázaly, jak živelně si razí cestu národní sebevědomí Slovenska a dojem plné svébytnosti. S tím musíme počítat při budování obrozené Československé republiky.
Je nebezpečí /byly již úkazy toho/, že slovenští branci budu odmítati vstoupit do
1. čs. sboru a že Slovenská Národní Rada, která si osobuje právo vyhlašovat mobilisaci,
by sama začala stavět vojenské útvary, nebo druhé, ještě horší nebezpečí, že slovenští
vojáci budou se houfně hlásit dobrovolně do R. A. Ihned mohou vzniknut politické
důsledky. Jsem dále přesvědčen, že si Slováci tyto věci prosadí dřív nebo později, neboť
za touto populární otázkou bude stát celý slovenský národ a zároveň celá čs. komunistická strana. Proto je výhodnější připustit ihned řešení těchto požadavků v rozhodný psychologický moment, než je povolovat na ústupu.
Pokud jde o otázku partyzánů, je to návrh na vyhnutí se nebezpečí, že by určité politické složky se pokusily zachovat všechny partyzánské oddíly jako soustředěný celek.
Příklady z Francie, Belgie a Řecka dokazují, že tuto otázku musíme řešit rozumně
a dříve, než by došlo k ozbrojeným incidentům partyzánských skupin, které bychom
museli násilně odzbrojovat. Jde o početně slabé skupiny /pluk 200, brigáda 500 – 1000
mužů/, které de facto budou reformovány jako základ nových armádních útvarů /prapor – pluk/ s novými branci.566
VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-2/11, Hlavní velitelství č. j. 3029/taj. vel. 1944; Zpráva
ze dne 2. února 1944; ZOE 010207-44. Dále viz, sb. „37“, sign. 37-100/5, Příloha
k č. j. 19/taj. H.V.-2. oddělení 1945 a též sign. 37-205, Příloha k č. j. 19/taj. H.V. 2. oddělení 1945; ABS, sb. „S“, sign. 259-S/2, Hlavní velitelství č. j. 19/taj. H.V. 2. oddělení 1945; AÚTGM, f. EB II/1, sign. V 133/6.

DOKUMENT 286

1945, 3. ledna, Moskva – Generál H. Píka zasílá hlavnímu veliteli svůj osobní názor
k zaslanému přípisu č. j. 984/taj. 1944 z 28. prosince 1944 pro velitele osvobozeného území.

K dep. číslo 686/28 čj. 984 taj. H. V.:567
Dříve než se vyjádří gen. Hasal, předkládám svůj osobní názor:
Nesouhlasím s názorem Němce, že by Sověty vedly dvojí politiku k vládní delegaci:
vůči vojákům reservovanost a částečná nedůvěra, vůči civilním osobám blahovolnost.
Základem politiky v daném okamžiku je PODKARPAT. RUS. Zatím co politická
delegace zůstala nečinnou k celému politickému hnutí několika komunistických předáků trpěného a podporovaného sovět. orgány, čs. důstojníci pokusili se plnit daný jim
úkol mobilisace a přípravy budování nových voj. útvarů.

566
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Srov. DOKUMENT 290 a 314.
Viz DOKUMENT 276.
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Na P. R. takt a rozvážnost k sovět. armád. orgánům znamená úplnou nečinnost,
neboť Sověty prakticky pokládají tuto část území za nedotknutelné a každý kdo se pokusí připomínat občanské závazky P. Rusů k Československu je prohlášen za nepříznivce SSSR, každý kdo by něco namítl proti vnucovanému hnutí o přivtělení
P. R. k SSSR je obviněn z nedemokratičnosti – možná i z fašismu.
Je naprosto jasno, že na P. R. nebude nám dovoleno nic dělat, nic organisovat. Vše
se změní na území SLOVENSKA. Zatím co v hlubokém týlu na P. R. není dovolena
žádná informační propagační práce čs. činitelů, ve frontovém pásmu na SLOVENSKU je již dovoleno nám částečně pracovat.
Vládní delegaci bude povoleno co nejdříve odebrat se blíže k frontě – na slovenském území –, kde nebude takových potíží, jako v týlu na P. R. a bude povoleno i radiospojení s Londýnem a Moskvou.
oficielně trvá dohoda z 8. května, trvá záruka568 o integritě ČSR z r. 1938, ale proti
vůli národa – byť uměle a násilně vyvolané – nic nezmůžeme.
Ani demokratický ráz naší ústavy nedovoluje abychom se stavěli proti vůli národa,
který se po 1. světové válce ze svobodné vůle připojil k ČSR – ale dnes chce jinam.
Drasticky řečeno:
Ruce pryč od P-R. – a bude klid.
Přiznávám, že neúspěchy sboru, resp. nepěkné úkazy na frontě pošramotily dobrou bojovou pověst čs. vojáka. Mnoho případů sebezranění, útěk z bojiště, různé taktické chyby, vyvolaly názor, že sbor v celku „nevalně“ bojoval. /Výrok styčného
důstojníka NKVD u vel. sboru/. Na tom však neseme sami část viny: že jsme se hnali
do akcí, aniž byla plně dokončena příprava, aniž bychom měli doplněný velit. sbor.
Já jsem již několikráte varoval zplnomocněnce Sov. Vrch. Vel. před spěchem zasazovat do boje brance ze zajatců po 10 až 15 denním výcviku a před okamžitým zařazováním důstojníků z ANGLIE na bojová velitelská místa.569 Téměř všichni důstojníci
z Anglie byli v bojích již druhý den po příjezdu ke sboru, někteří zraněni i zabiti.
Prohlásil jsem zplnomocněnci před svědky, že nemohu dopustit, aby nedostatečným výcvikem malých skupin branců byl kompromitován celý sbor. Podle nehezkých
úkazů nepřipravených jednotlivců se posuzuje celá čs. armáda. Gen. Beljanov plně
souhlasil s mým názorem, proto jsem gen. Svobodovi zaslal směrnice, že žádný z důstojníků přicházející z ciziny nesmí být zařazen na velit. funkci v boji, dokud neprošel kratičkým kursem o taktice na sovět. frontě, o sovět. výzbroji atd. a že noví branci
musí zakončit taktický výcvik.
Není rovněž správné, že by se Sověty domnívaly, že hodláme tvořit armádu
v duchu defensivním. Je v tom opět jen politický důvod, že nechtějí mít žádné útvary
na P. R., proto přesunuli náhradní pluk do Humenného, samozřejmě ke sboru, jelikož
tato část území 570 ještě nebyla odevzdána do správy vládní delegace, resp. pod velení
OÚ. Je ovšem nesporné, že by Sověty viděly nejraději, aby velitelem všech voj. sil byl
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Původní slovo zmínka přeškrtnuto tužkou, podle rukopisu generálem H. Píkou.
Například 10. září 1944 „v 11 hod. přijelo na vel. 1. čs. sboru 85 důstojníků z Anglie. Všichni byli ihned
rozděleni k jednotkám, aby vyplnili citelné mezery v důstojnickém sboru.“ VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. A/5,
Válečný deník 1. čs. sboru v SSSR, 10. září 1944.
Slovo území vepsáno tužkou, podle rukopisu generálem H. Píkou.
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voják Sovětům známý. /Možná, že politikové by chtěli svěřit vše Svobodovi/, ale poslední rozhodnutí Vrch. Vel. R. A., že brigády sboru se nemají rozšiřovat na divise, že
vel. sboru nemá zasahovat do věci letecké divise /která bude podřízena přímo H. V./
nenasvědčují tomu, že by Sověty nechtěly tvořit v týlu nové jednotky nepodléhající
Svobodovy.
Taktéž Vrchní vel. nesouhlasí, aby Svoboda byl u vládní delegace /ať prý si vede
svůj sbor./ nepokládají to za nutné.
To je moje posouzení celé situace. Jsem přesvědčen, že jakmile bude jasno v Podkarp.-Ruské otázce – vše se srovná.
Konkrétních obvinění proti Hrabovskému a Střelkovi neznám. Proti Pernikářovi
byly snad námitky, že přes zákaz velitele fronta se pokoušel navázat radiospojení
s Vámi a že činil zápisy o výpovědích občanů, kteří přišli k němu si stěžovat na postup
sovět. orgánů a našich komunistických předáků. Možná, že mezi stěžovateli byl event.
provokatér.
Úplný a objektivní posudek může podati gen. Hasal, který zná veškeré podrobnosti hnutí na P. R.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, depeše do Londýna, dne 3. ledna 1945;
fotokopie. Dále ABS, sb. „S“, sign. 259-S-/2.

DOKUMENT 287

1945. 3. ledna, Bukovce – Generál L. Svoboda podává návrh na reorganizaci 1. československého armádního sboru v SSSR na 1. československou armádu.571

1. čs. sbor v SSSR přesáhl rámec organisace sboru již do takové míry, že jeho další
vývoj vyžaduje, aby byl přejmenován a případně reorganisován na 1. čs. armádu.
Důvody proto jsou: – organisační,
– operační,
– vojensko-politické.

571

Generál H. Píka jej odeslal 26. ledna 1945 do Londýna depeší ZOE 0226618-45 a připojil k němu vlastní
poznámky: „Bylo by z politických důvodů účelné, mluvit o celé armádě, jako o našem přínosu v tomto
boji, avšak nejsem přívržencem fixlovat nafouknutými pojmy bez faktických jednotek. Jakmile sesílíme
alespoň dvojnásobně, možno navrhnout přejmenování. Dosud existují jen dvě brigády a sborové jednotky
v celkovém počtu asi 16.000 mužů. Tanková brigáda nemá dosud tanků /má míti 65/. Sbor. děl. pluk je
pouze plukem, nikoliv brigádou podle sovětských organisačních tabulek. Je zřejmo, že divise a brigády
mohou míti po ztrátách též jen poloviční stavy. Letecká divise nebude do května schopna zasazení – snad
jen 1 pluk. Důvodu operativního zatím není. – Z těchto důvodů nedoporučuji okamžité přejmenování
sboru na armádu. Až budou vycvičeny nové vyšší jednotky, ať už to budou divise nebo samostatné brigády, a až budou moci býti odeslány na frontu, pak bez velkých změn možno sbor přejmenovati. – Něco
jiného je organisování velitelství armády na čs. území, které bude obsahovat polní jednotky, t. j. sbor a týlové útvary, resp. jednotky ve výcviku a v chodu organisace. To se však netýká sboru. – Předložím k rozhodnutí v době pobytu p. presidenta. Prosím zaslání Vašich směrnic do té doby. V návrhu vidím spíše
osobní snahy o honosné pojmenování, než faktickou potřebu.“ VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/3/32, č. j.
3194/taj 45. Když generál Svoboda neuspěl u československého velení, obrátil se 18. ledna 1945 s touto
žádostí na velitele 4. ukrajinského frontu. VÚA–VHA, sb. SSSR XII, sign. 4/35.
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1/ Organisačně má sbor tři samostatné brigády, počítáme i 2. brigádu, jejíž složky
vedou partyzánský boj na území Slovenska a při jejich sloučení se sborem bude opět
doplněna.572 Jejich počty se neustále doplňují z osvobozeného území a dnes mají brigády téměř plné počty573 a v krátké době bude lze přejít na divisní systém.
Dále má sbor tankovou brigádu, zajištěnou početně a výcvikově a po přidělení
materiálu, který je přislíben, bude hotovou bojovou jednotkou.574
Sborový dělostřelecký pluk575 je postaven,576 je již v bojové činnosti a v dohledné
době bude přejmenován podle organisace Rudé armády na dělostřeleckou brigádu
/sovětská dělostřelecká brigáda má jen 24 děl 152 mm, kdežto náš dělostřelecký pluk
má ještě k tomu 12 děl 122 mm/.
Záložní pluk577 v dohledné době rozroste [se] na více složek, aby na osvobozeném
území zdolal všechny doplňovací a výcvikové úkoly.
Konečně k našemu vojsku počítá se 1. letecká divise,578 o jejíž doplňován, materiální vybavení a administrativu musí sbor též pečovat a je mu v některých odborech
i podřízena. 1. čs. sbor má týl /služby/ odpovídající svým složením týlu armády; bude
potřebovat jen nepatrné zvýšení v počtech.
2/ Z operačního hlediska nepůjde již jen o akci pravidelného sboru, nýbrž různorodých složek patřící pravidelné armádě.
3/ Z vojensko-politického zřetele je třeba počítat a již také uplatňovat, že máme armádu jakožto základ pro vybudování a postupné rozšiřování na čs. brannou moc na
celém našem území. Armád a postavená z čs. sboru může být jejím základem, ježto
tomu odpovídá jak po stránce vývojové, bojové tradice a také spojenectví, přátelství
a vojenské smlouvy s SSSR., s jejíž jedinou pomocí můžeme čs. brannou moc postavit a vybudovat.
Obdobný vývoj je i u jiných armád, vzniklých z nynějšího osvobozeneckého hnutí.
Přihlížíme-li, že dvě slovenské divise byly pojmenovány armádou a že i v době povstání na středním Slovensku tvořilo tam vojsko armádu, aniž by pozůstávalo organisačně z vyšších jednotek, pak je to tím naléhavější a potřebnější za nynějšího stavu
jednotek 1. čs. sboru a politické situace, aby se přejmenování 1. čs. sboru na 1. čs. armádu stalo co nejdříve.
VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. E/2/7, č. j. 18/taj. 1945.
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Až dne 19. února se u Brezna nad Hronom probil z týlu nacistických vojsk k Rudé armádě I. paradesantní prapor 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR společně s Hlavním štábem
partyzánského hnutí v Československu. Příslušníci brigády se postupně soustřeďovali v Kežmarku, kde
se začala organizovat 2. československá samostatná brigáda v SSSR podle vzoru 1. československé samostatné brigády v SSSR.
Ale jen 1. a 3. brigáda.
1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR byla po reorganizaci a převzetí nových tanků
převedena do zálohy velitele 4. ukrajinského frontu. Po slavnostní přehlídce v Kežmarku zahájila dne
16. února 1945 přesun do prostoru Nowy Targ v Polsku s předurčením pro zasazení na směru hlavního
úderu frontu.
Rozumí se 5. československý dělostřelecký pluk v SSSR.
V té době však měl jen dva oddíly namísto stanovených tří.
Rozumí se 1. československý náhradní pluk v SSSR.
1. československá smíšená letecká divize v SSSR byla zformována až k 25. lednu 1945 a podobně jako
tanková brigáda byla operačně přidělena 4. ukrajinskému frontu na přístupech k Ostravě.
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DOKUMENT 288

1945, 4. ledna, Moskva – Depeše generála H. Píky pro náčelníka štábu hlavního velitelství s vyjádřením k jeho č. j. 972/taj. 1944.

První věta správně. Svobodovo hlášení znělo: 331 aktivních bodáků.
Dále: Každá z pěš. brigád má býti rozšířena na divise.
K tomu hlásím, že zplnomocněnec Vrchn. vel. a SNK rovněž nesouhlasí s přeorganisováním brigád na divise. Právem poukazuje, že nemáme zatím dostatečných velitelských kádrů a důstojníků pro štáby. Gen. Beljanov doporučuje však zachovat tankovou
brigádu, která dostane materiál. Hlavní důraz klade na okamžitou přípravu důstojníků –
ve školách pro důstojníky v záloze. Můžeme prý poslati opět větší počet do sovět. škol.
Já jsem mu vysvětlil, že školy musejí býti zřízeny na osvobozeném území, že se
musí vyučovat česky, jelikož převážná většina frekventantů nezná ruský jazyk, že však
budeme žádat jejich pomoci v instruktorech a v učebných pomůckách. Gen. Beljanov
souhlasí plně s mým názorem a slíbil dáti podporu podle našich požadavků.
Gen. Beljanov dále plně souhlasí, abychom pro přítomnou dobu zajistili úplné početní stavy sboru, odpovídající zálohu u náhrad. pluku na doplňování ztrát sboru.
V případě, že by se jevil značný přebytek u náhrad. pluku ještě v době než bude rozhodnuto a povoleno stavět nové formace na OÚ, gen. Beljanov rovněž souhlasí s mým
názorem, že by se mohl ke každé brigádě přidat ještě jeden pěší prapor. Brigád mají
dostatek dělostřelectva k podpoře 4 pěších praporů /pátý úderný zpravidla pracuje
s tanky/. To pokládám však jen za eventualitu, pokud vládní delegace sedí na P. R.,
kde Sověty nedovolí stavět žádné jednotky. Jakmile budeme hlouběji na Slovensku,
nebude žádných námitek organisovat vedle sboru ještě nové jednotky.
Se souhlasem gen. Beljanova jsem zaslal Svobodovi telegram, že není dovoleno
rozšiřovat brigády na divise.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/1/31, č. j. 3046/taj. 1944; ZOE 010408-45. Dále tamtéž,
f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše do Londýna, dne 3. ledna 1945.

DOKUMENT 289

1945, 4. ledna, Moskva – Depeše generála H. Píky s reakcí na sdělení náčelníka štábu
hlavního velitelství generála B. Neumanna-Miroslava ve věci úprav velení na osvobozeném území.

K č.j. 985 taj. -1. odděl. 1944:
Hlásím:
Zplnomocněnec vrchního vel. R. A. se vyjádřil, že nenachází nutným, aby gen.
Svoboda byl přidělen k VOÚ. Doporučuji, aby Svoboda zůstal u sboru.
K otázce zahájení pravidelné činnosti gen. Hasala jako velitele OÚ nedal přímé
odpovědi. Podotknul jen, že tato věc byla řešena mezi min. Němcem a NKVD při přijetí Němce Molotovem. To prý už se urovná přímo mezi velitelem fronty a vládním
delegátem. Vyjádřil mínění, že gen. Hasal by měl sedět u velitel fronty.
Po mém mínění, budeme moci urgovat až některá část území bude fakticky předána do správy vládní delegace a bude vyjasněná až s vyjasněním otázky Podk. Rusi.
Dnes Hasal nemá čemu velet.
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Jakmile delegace přejde na slovenské území, obnovím jednání na definitivní a jasnou úpravu všech otázek velení i budování nových vojenských útvarů.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/3/32, č. j. 3105/taj. l. odděl. 1945, Zpráva ze dne 4. ledna
1945, ZOE 010409-45. Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše do Londýna, dne 3. ledna 1945.

DOKUMENT 290

1945, 4. ledna, Londýn – Rukopisné poznámky generála S. Ingra k návrhům generála H. Píky ze dne 2. ledna 1945.

Návrh je ve skutečnosti – i když si to snad neuvědomuje návrhem na vybudování
dvou armád, české a slovenské.
V návrhu jsou některé věcné nesprávnosti a nesrovnalosti.
Tak je zbytečné playdovat pro rovnocennost češtiny a slovenštiny, když tato rovnocennost češtiny a slovenštiny, když tato rovnocennost a rovnoprávnost je už dávno
zákonem zaručena. Obsah: „Slovenský voják nesmí mít ani stínu pocitu nebo domnění, že slovenský jazyk je méněcenný, nezpůsobný pro vojenskou potřebu“ – je farizejské bolestínství a kverulantství. /Velící řeč v Rudé Armádě!/ Podobně: – „aby byl
dán důkaz, že slovenský element je zcela rovnocenný boji za ČSR“ – je věcně ničím neodůvodněné podezírání, že slovenský element rovnocenný není.
– „Slovenský voják… nesmí mít ani stínu pocitu nebo domnění, že se podřizuje
českým velitelům“ – zní velmi podivně ve srovnání se zdůrazňováním nutnosti jednotné čs. armády, s jednotným velením, event. s budoucím exteritoriálním doplňováním.
To se neodstraní „rychlým přizpůsobením nepatrné části českých důstojníků tím,
že ovládnou slovenské povely“, jestliže – jak upozorňují slovenští a čeští politikové –
„současná psychologie slovenského lidu, jeho vyspělost a vysoké národní uvědomění“
jsou takové, že slovenský lid nebude mít pocit rovnoprávnosti a rovnocennosti a plného respektování národního charakteru, kdyby v armádě přestaly jednotné povely.
K návrhu směrnic:
ad 1/ Budou-li útvary čs. branné moci, organisované převážně z branců slovenské
národnosti, označeny za slovenské, bude logicky třeba útvary s převážnou většinou českých branců označit za české. Co bude čs.? Označení celku a hlavního velitelství resp.
ústředního úřadu? Na jednotnou armádu je to málo.
Jak budou označeny útvary, kde nebude převážné většiny Čechů nebo Slováků?
ad 2/ je už upraven zákonem ve smyslu návrhu.
ad 3/ Formalita, která byla už za 1. republiky běžná.
ad 4/ Armáda má být jednotná, avšak:
– ponecháním hodností nabytých ve slov. armádě, kde se povyšovalo neúměrně
rychleji a štědřeji než v čs. armádě, vznikne nejednotnost v důstojnickém sboru, kde
česká složka, ať se zúčastnila boje doma či za hranicemi, zůstává daleko pozadu v hodnostech za důstojníky slov. armády. Nebude-li možno provést v českém velitelském
sboru tak štědré povýšení, jak tomu bylo ve slovenském, nelze mluvit o jednotné armádě, neboť mozkem a páteří armády je její velitelský sbor a nebude-li jednotný, není jednotné armády.
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Kromě toho slov. důstojník bude nutně vidět svého dobrodince v Tisově režimu,
který mu pomohl k vyšší hodností než má český důstojník a tento, zůstal-li by v hodnosti pozadu za slovenským, mu to bude předhazovat.
– bude-li příslušet ohodnocení provinění slov. důstojníků SNR – ústřední vojenská
správa zůstane vyřazena, bude slov. důstojník samozřejmě vidět svou autoritu nikoli
v ústředním vedení, resp. v ústředním voj. úřadě, nýbrž ve SNR. To jednotnosti armády a státu sotva poslouží.
Kromě toho se musí při zařadění do čs. armády kromě náplně zachovalosti a spolehlivosti hodnotit i odborná způsobilost. Bude to hodnotit též SNR?
Souhlas SNR se zařaděním důstojníků do slovenských jednotek je popřením jednotné armády a jednotného velení. Ústřední správa a jednotné velení bez práva volně
podle služební potřeby disponovat důstojnickým sborem nemají valné ceny. Vyžadovat při použití důstojníků souhlas Slov. resp. České NR nemůže vést k praksi než rozdělení na dvě armády českou a slovenskou.
ad 5/ Zásadu, že úprava pořadí může být prováděna až doma po skončení války,
hájilo MNO v zahraničí od samého počátku,
Pořadí má svůj význam, avšak hodnosti daleko větší. A hodnosti důstojníkům slovenským má stanovit SNR, čs. ústředí orgán je pořadí.
ad 6/ Použití partyzánských oddílů jako základen pro budování voj. útvarů možno
posoudit věcně až po bližším seznání a zhodnocení jejich činnosti a praktické použitelnosti. Stejné platí o jejich velitelích.
ad 7/ Velitelství čs. vojenských sil na vých. frontě je žádoucí vytvořit. Avšak pokud
neexistuje větší počet nových útvarů a zejména vyšší jednotky, stačí VOÚ.
Q

Důsledkem uskutečnění návrhu by v praksi asi jednotná čs. armáda, nýbrž dvě
armády: česká a slovenská.
Tím se otázka vymyká z užšího rámce vojenského a stává se prvořadou otázkou
státní politiky a musí být zásadně řešena s tohoto hlediska.
VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-2/11, Hlavní velitelství č. j. 3029/taj. vel. 1944.

DOKUMENT 291

1945, 6. ledna, Moskva – Ministr F. Němec prostřednictvím Československé vojenské
mise v SSSR reaguje na depeši prezidenta republiky pro velvyslance Z. Fierlingera.

Pan president republiky:
Večer jsem četl vaši depeši pro Fierlingera. Ráno asi odletím, a proto sděluji ještě
v noci některá vysvětlení.
Po příjezdu do Moskvy byl jsem uvítán velmi nevlídně. Bylo zde obecné mínění,
že postup delegace zavinil hnutí pro odtržení Podk. Rusi. Toto mínění jsem vyvrátil za účinné pomoci Valo, který semnou solidarisoval za celou delegaci s prohlášením, že můj postup se opíral o souhlas delegace, a že i kdybychom neměli ani jediného
incidentu, byly by věci na Podk. Rusi spěly ku stejnému konci.
V rozhovorech se sovět. činiteli jsem nabyl dojmu, který jsem si odnesl již z Podk.
Rusi, že naše akce proti odtržení byla kvalifikována jako postup protisovětský. Volil

[355]

jsem proto metodu jednání o modu agendi, jak to označil Vyšinský, s Ukrajinskou
Národní Radou, ponechávaje rozhodnutí o definitivním osudu Podk. Rusi jednání
obou vlád.
Striktní odmítnutí každého jednání o Podk. Rusi by po mých zkušenostech vedlo
k tomu, že bych nalezl nové, nesmyslné obtíže ze štábu fronty, které by mi prakticky znemožnily každou činnost a oddálily příchod na Slovensko na dobu velmi vzdálenou.
Kromě toho hrozilo nebezpečí, že podobné hnutí jako na Podk. Rusi vznikne i na
Slovensku, bude-li k němu blahovolně přihlíženo sovět. orgány. V tom směru jsem
zejména pozoroval nálady některých členů Slovenské Národní Rady, která má podle
dohody s Vámi i s vládou přiznány atributy vlády. Viděl jsem náznaky nálad postupovati nezávisle na vládě, jako to učinila Národní Rada na Podk. Rusi. Bránil jsem se
proto rozhovorům o úpravě věcí Slovenska ve zdejším prostředí, které je pro tyto hovory jednostranné. Musil jsem však, nemaje riskovati konflikt, sečkati s odjezdem až
do vyřízení těchto hovorů se Slovenskou Národní Radou v Moskvě.
Jejich výsledkem je značné uklidnění u všech členů Slovenské Národní Rady. Zejména občanští členové Národní Rady jsou nyní tvrdě pro jednotnou republiku, z důvodu Vám pochopitelným.
Svým postupem v Moskvě jsem uklidnil proti nám zostřenou náladu na sovětských místech ve věcech Podk. Rusi, zjednal jasno o t.zv. incidentech a odstranil mínění o vině čs. administrace na vývoji událostí na osvobozením území.
Vedle toho jsem upravil poměr ku Slovenské Národní Radě, jejíž přítomné členové byli ze začátku k delegaci v poměru poměrně nevlídném.
Po svém návratu pokusím se o dohodu o modu agendi s Národní Radou v Mukačevě a mám za to, že v tomto směru dostala určité pokyny. Nebudu se dotýkati státoprávních problémů, které budu odkazovati do k jednání obou vlád. Na štábu fronty
budu žádati přesun na Slovensko, ovšem s podmínkou formálního předání slovenského osvobozeného území.
V tom případě však bude ponechána Podk. Rus svému osudu, protože je vyloučeno, aby tam mohli pracovat naši úředníci, a na Petruščáka není spolehnutí.
Při přechodu na Slovensko předám většinu úředníků Slovenské Národní Radě
a ponechám si pouze několik odborných úředníků jako styčných orgánů se slovenskými správními a politickými orgány. Sám pak bud vésti jednání se štábem fronty,
vždy za účasti některého člena Slovenské Národní Rady.
Nižborský musí převzíti funkci přednosty vojenské mise a přesídliti do štábu
fronty. Mám za to, že na Slovensku nebude sporu o formování naší armády. Tento
spor na Podk. Rusi vznikl a sílil jedině proto, poněvadž sovětské vojenské orgány považovaly toto území za příští území sovětské a hledaly záminky, aby nemohlo dojíti
k formování našich jednotek.
Z dosavadních zdejších jednání jsem plně přesvědčen, že českým komunistům jde
opravdu o jednotnou republiku, bez Podkarpatska. Gottwald mi sdělil, že oni již vyřadí ze strany ukrajinskou větev, považujíce ji nyní za samostatnou. Naproti tomu nejsem s i tak úplně jist stanoviskem některých komunistů slovenských.
Jsem přesvědčen, že Váš příchod na Slovensko bude znamenati velikou politickou
posilu pro jednotu republiky a vykonám v tomto směru vše, aby pro to byly podmínky
co nejdříve.
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U občanských činitelů slovenských je nyní jednota republiky silnější, než druhé
zájmy. Je nutno si toho býti vědomým při každém jednání. Mám v tom směru zkušenosti z rozmluv s Ursínim i Hodžou.
Přímé spojení s Vámi mi poskytne příležitost rychlých rozhodnutí. Narážel jsem
v tom směru na obtíže nepřekonatelné. Všechny moje telegramy o vývoji věci na Podk.
Rusi přišly v den mého příjezdu do Moskvy, prvé z nich až s třínedělním zpožděním.
Ku konci prosím za vysvětlení, proč vůbec nebylo v našem tisku zaznamenáno, že
delegace byla v Bán. Bystrici. Byl jsem tím překvapen. Pak prosím o brzké odeslání
Drtiny. Potřebuji ho naléhavě.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-205, Příloha k č. j. 26 taj. HV-2. oddělení 1945.

DOKUMENT 292

1945, 6. ledna, Londýn – Náčelník štábu hlavního velitelství, č. j. 3008/1. odděl. 1944,
žádá generála H. Píku o informace k depeši velvyslance Z. Fierlingera z 26. prosince
1944 dehonestující československou armádu v zahraničí, respektive její velení.579

V depeších číslo 512-513 ze dne 26. prosince 1944 uvádí Fierlinger580 mimo jiné,
a/ že nepovažuje přesun H. V. na východ za oportunní, nýbrž za opatření, které nebylo sympaticky uvítáno.
V tomto směru neexistuje žádná dohoda, nýbrž cesta Ingrova přes Teheran byla
vzata na vědomí jako žádost s naší strany, které nelze vyhovět. I ze slov Píkových měl
Fierlinger dojem, že to sám cítí.
b/ že na váhu padají též naše vojenské organisační a operační neúspěchy, kde Sověty mají zřejmě vážné stížnosti a že též naše voj. zpravodajství a činnost různých našich vojenských missí v druhých státech byly kriticky sledovány.
c/ že musím přebudovat naši polovojenskou organisaci a vlít do ní nového ducha.
d/ že naše navrhované velitelské změny v RUSKU nebudou dostačující a že Sovětům jde o zásadní změnu naší vojenské politiky.
V jiných depeších politických činitelů z RUSKA resp. z OÚ se mluví, že nedobrý
poměr. sov. orgánů k vlád. delegaci je důsledkem určitých pochyb o naší politice vojenské, že je nám zvlášť vytýkána tendence budovat armádu v týlu na principech
z roku 1938,
že za dané situace musí být všechny vojenské věci soustředěny u sboru,
že se nesmí organisovat dvě armády, jedna bojová, druhá mírová,
že zamýšlíme organisovat armádu defensivní na základech z r. 1938,
579

580

Hlavní velitelství se týmž č. j. obrátilo také na ministerstvo zahraničních věcí s žádostí: „Tvrzení velvyslance Fierlingera o názorech sovětských míst na čs. armádu a její velení jsou příliš vážná, než aby se
mohla přejít bez povšimnutí. Je nutno získat bližší konkrétní údaje a to tím spíše že velvyslancem Fierlingerem tlumočené názory Sovětů jsou zřejmě následkem nesprávných informací o úmyslech a záměrech čs. velení. Žádám pro MZV, aby laskavě uložilo velvyslanci Fierlingerovi, aby uvedl konkretně sovětské
činitele, u nichž shledal uvedené názory a aby zjistil na podkladě jakých informací nebo skutečností dospěli ke svým názorům. V příloze si dovoluji zaslati opis depeše zaslané gen. Píkovi.“ VÚA–VHA, f. HV,
sign. 30/1/31, č. j. 3008/taj. z 4. ledna 1945. Dále viz AÚTGM, f. EB II/1, sign. V 133/6.
Viz DOKUMENT 271.
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že je nedůvěra k voj. vedení v Londýně, zvýšená příchodem důstojníků z V. B.,
že je třeba politicky odstranit důstojníky, kteří se kompromitovali politicky i vojensky.
Min. Němec rovněž varuje před přeložením H. V. v čele s Ingrem na tamní území.
O těchto závažných zjevech a názorech sovětských na čs. armádu a její velení má
HV zprávy jen od politických míst v Londýně, nikoliv od Vás a je proto těžko zaujmout k nim stanovisko. Je to tím obtížnější, že některá tvrzení – jako na př. o polovojenské organisaci, nebo že chceme budovat jednu armádu bojovou, druhou
mírovou, nebo armádu defensivní na základech z r. 1938 – jsou HV nejasné, neboť
neví, co se jimi míní.
Pokud jde o přesun HV na Východ, nemělo HV z Vašich depeší dojmu, že Sovětům není tento přesun sympatický a cesta přes Teheran byla opatřením sovět. bez jakékoliv ingerence se strany H. V.
Aby si mohlo HV i naše politická místa, učinit správnou představu o naší vojenské posici a názorech na nás v RUSKU, ověřte uvedená tvrzení a podejte zprávu.
Neznáte-li sám sovětských pramenů, resp. sovětských míst, která mají tyto názory,
požádejte Fierlingera o bližší konkrétní údaje, resp. označení sovětských pramenů,
z nichž má své informace.
Od gen. Hasala vyžaduji zprávy také přímo.

DOKUMENT 294

1945, 9. ledna, Londýn – Reakce generála S. Ingra na hlášení generála A. Hasala zaslaná po ministru F. Němcovi z Moskvy.

Z hlášení, které jste zaslal po Němcovi při zájezdu do Moskvy, zjišťuji s potěšením,
že jste vyvinul se spolupracovníky velké úsilí na organisaci nových jednotek na OÚ.
Díky tomu se dostalo sboru značných doplňků. Nebylo ve Vaší moci, že se nemohla
práce rozvinouti ještě úspěšněji tak, jak bylo jistě přáním Vás všech. Děkuji Vám všem
za vykonanou práci.
Za nynější situace nemá významu řešiti konkrétní Vaše stížnosti a návrhy. Dříve
musí býti sjednány politickým jednáním předpoklady pro práci vojáků.
Žádám všechny pro budoucí dni, aby si byli vědomi dobře všech těch těžkostí našich vnitřních i mezinárodních a aby proto jednali vždy tak, aby nevyvolávali nerozvážnými činy další obtíže.
VÚA–VHA, sv. „37“, sign. 37-100/5, Hlavní velitelství č. j. 3012/taj. 1945. Dále tamtéž, f. HV, sign. 30/1/31, č. j. 3012/taj. z 8. ledna 1945.

DOKUMENT 295

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše z Londýna, dne 6. ledna 1945.
Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-100/6, Hlavní velitelství č. j. 3008/taj. 11. odděl. 1944;
tamtéž, f. HV, sign. 30/1/31, č. j. 3008/taj. z 4. ledna 1945; AÚTGM, f. EB II/1, f. EB II/1,
sign. V 133/6.

DOKUMENT 293

1945, 7. ledna, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger předává Londýnu text Dekretu národní rady Zakarpatské Ukrajiny z 24. prosince 1944 publikovaný v místním tisku.

V čísle 19 časopisu „Zakarpatská Pravda“ z 24. prosince byl uveřejněn tento dekret:
„Dekret Národní rady Zakarpatské Ukrajiny o zastavení mobilisace do čs. armády
a o pomoci náboru dobrovolníků do Rudé Armády. Vycházeje z usnesení prvního
sjezdu delegátů národních výborů Zakarpatské Ukrajiny o vystoupení Zakarpatské
Ukrajiny z ČSR a připojení k Sovětské Ukrajině – Národní výbor Zakarpatské Ukrajiny vydává tento dekret: Paragraf 1/ Přerušiti a na příště zastaviti mobilisaci obyvatel
Zakarpatské Ukrajiny do čs. armády. Paragraf 2/ Podporovat nábor dobrovolníků
z obyvatel Zakarpatské U krajiny do Rudé Armády. Paragraf 3/ Uložiti selským, městským i okresním národním výborům, aby učinily opatření k zastavení mobilisace do
čs. armády obyvatelstva zakarpatské Ukrajiny a organisovaly jejich nábor do Rudé Armády. Paragraf 4/ Tento dekret vstupuje v platnost dnešním dnem a provede jej plnomocník Národní rady pro věci státní bezpečnosti. Podepsáni: Předseda Národního
výboru Zakarpatské Ukrajiny I. Turjanica. Plnomocník Národní rady Zakarpatské
Ukrajiny pro věci státní bezpečnosti I. Vaš.“
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/216, Depeše došlé poř. č. 45.
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1945, 9. ledna – Zpráva radiostanice Vladislav zaslaná do Londýna k vojensko-politické situaci na osvobozeném území ČSR.

Vojensko-politická situace rovná se likvidaci vzhledem k budování armády a vyživovacímu zabezpečení delegace.
Děje se tak za plného vědomí velitelů fronty a plné jejich odpovědnosti bez ohledu
na mezinárodní situaci a zvláštní naše postavení, ačkoliv vláda naše vynaložila
všechno úsilí na dobrý poměr k nim.
Jasně se to vidí na Slovensku, kde jejich emisaři ruší [národní] výbory a volí si po
svém, Docházejí Šrobárovi stížnosti. Všechna práce činitelů v pozadí směřuje k tomu,
aby se udělala propast mezi námi. Žádá to rychlého a politicky velmi obezřetného zásahu.
Pevně stát a rozhodně jednat.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/1/31, č. j. 3022/taj. 1. odděl. 1945; Zpráva ze dne 9. ledna
1945, VL-010905/44.

DOKUMENT 296

1945, 9. ledna, Londýn – Návrh prezidenta republiky ministru F. Němcovi na dočasné
ukončení „ilegálního“ radiotelegraﬁckého spojení prostřednictvím stanice Vladislav
(Blaník).

Min. Němec: Pan president dává Vám na uváženou, zda vzhledem k nové situaci,
vzniklé po Vašich moskevských jednáních a zejména vzhledem k Molotovovu slibu,
že radiotel. spojení s Londýnem a Moskvou bude Vám co nejdříve povoleno, nebylo
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by záhodno přerušit toto spojení ilegální. Mohly by z toho vzniknout nepříjemné
komplikace.581
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-100/5.

DOKUMENT 297

1945, 9. ledna 1945, SV – Telegram generálů I. Petrova a L. Mechlise pro ministra
F. Němce a generála A. Hasala k výplatě peněžních náležitostí u 1. československého
armádního sboru.

V těchto dnech byli u štábu fronty představitelé hospodářských a finančních orgánů 1. čs. sboru a v důsledku rozmluv a nimi bylo ustanoveno:
1/ 21. XII. v městě Chustu na poradě, které se zúčastnili pánové Zapletal, Slabý,
Rosický a Csesaný, byly prodebatovány otázky mzdy voj. osob 1. čs. sboru.
2/ Na této poradě bylo rozhodnuto vyplácet za minulé měsíce do 1. I. 1945 mzdu
podle sovětských norem, avšak vypláceti jen „polní přídavek“ ke mzdě a základní peněžní plat „zadržeti v hospodářské správě sboru“.
3/ Tato porada rozhodla vypláceti žold voj. osobám od 1. ledna 1945 nikoliv podle
sazeb, které existují od chvíle organisace 1. čs. sboru v SSSR, nýbrž podle starých československých sazeb, které byly před válkou.
4/ Výsledky porady byly protokolovány a s těmito podpisy: „Za VOÚ mjr. B. Zapletal, v. r., tajemník Dr. K. Česaný, v. r.“ Tento dokument, kterému byl dán úřední
ráz v důsledku podpisu na něm, byl poslán 1. čs. sboru k provedení.582
5/ 1. čs. sbor, jak je Vám známo, dostává patřičné náležitosti, mezi nimiž také
mzdu přes příslušné orgány RA. Konkrétně, pro mzdový rozpočet sboru byly vydány
za minulé měsíce – před zařazením sboru do IV. UF – potřebné prostředky. Měniti
výšku mzdy voj. osob sboru je možné jen po dohodnutí s Moskvou, a nikoliv jednostranným rozhodnutím, jak to bylo učiněno v tomto případě.583 Kromě toho, uvedené
změny dvakráte i třikráte snižují výšku mzdy, kterou nyní dostávají příslušníci 1. čs.
sboru. Takové mechanické snižování mzdy příslušníkům sboru, kteří působí na frontě,
nemůže udělati nic jiného, než uškodit a voj. sovět nemůže dáti souhlas k takovému
rozhodnutí.

6/ Otázky, které vznikly u sboru v souvislosti c výplatou celého peněžního obnosu
v K – příjem vkladů v K v oddělení státní banky, zakoupení v Sov. svazu periodické
literatury, poslání peněz rodinám čs. důstojníků, kteří se nacházejí v Sov. svazu atd. –
jsme dali k vyřešení. V této souvislosti, považujíce výše uvedené rozhodnutí ve věci
mzdy u 1. čs. sboru, podepsané „za VOÚ“, za neoprávněné a odporující zájmům voj.
osob sboru, prosíme Vás odvolati je a v budoucnosti v hosp. –finančních věcech, které
se týkají sboru a které Vás zajímají, obraceti se přímo na frontu.584
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. j. 5044.

DOKUMENT 298

1945, 10. ledna 1945, SV – Telegram náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu generála
Korženěviče s upozorněním na cestování „cizozemců“ po území osvobozeném
Rudou armádou v době trvajících bojů.

V prosinci přijeli z Rumunska do Užhorodu mjr. Prokeš a v stejnokroji důstojníka
francouzské armády a občan Říha, nemajíc povolení pro vstup na osvobozené území
Československa. Tyto osoby byly Vámi povolány do Chustu, kde se konaly porady
a pak se jmenované osoby vrátily do Bukurešti. V témže měsíci byly v Užhorodě zadrženi dva jiní cizozemní důstojníci, přibyvší z Bukurešti bez zvláštního povolení
Moskvy podle našich zpráv, stejně přijel do Chustu také ppor. čs. armády Horný, který
se neohlásil ani u štábu fronty ani u sovětského vojenského velitele a odjel z Chustu
k 1. čs. sboru.
Vy pochopíte, pane generále, že při trvajících bojích za osvobození celého Československa, podobné jízdy po osvobozeném území mohou mít nežádoucí následky,
protože mezi cestující se mohou nacházet špioni. Prosím, abyste vzal na vědomí, že
každé cestování cizozemců nebo osob, přibyvších ze zahraničí, po území osvobozeném RA v době trvajících bojů, může se díti jenom s povolením Moskvy a každá
osoba, přibyvší na osvobozené území se musí hlásit u sovětského voj. velitele.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 7 (z Ametistu č. 2121 98 10).

581

Dne 16. ledna 1945 odeslal státní ministr H. Ripka a generál S. Ingr pro stanici Vladislav (Krucký a Süsser) tuto depeši: „Do příjezdu min. Němce z Moskvy přerušte vysílání.“ A dne 25. ledna 1945 znovu:
„Upozorňuji znovu na naši depeši č. 677/16 o vysílání. Přerušte vysílání až do příjezdu min. Němce
z Moskvy.“ VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-100/5.
582
Viz DOKUMENT 264 – nečíslovaná příloha – zápis z porady z 21. prosince 1944.
583
Podle článku 8 Vojenské úmluvy mezi vrchním velitelstvím SSSR a vrchním velitelstvím československým z 27. září 1941 bylo dohodnuto: „Požitky, stravování a zásobování a jiné záležitosti vnitřního rázu
budou upraveny podle vojenských pravidel SSSR.“ A v článku 13 pak: „Všechny otázky a podrobnosti, jež
nejsou předvídány v této úmluvě, budou upraveny přímo mezi velitelem československých vojenských jednotek na území SSSR a odpovídajícími zástupci hlavního štábu Rudé armády.“ VÚA–VHA, f. ČsVM
v SSSR, sign. 88a/1/10. V článku 8 Dohody z 8. května 1944 bylo prohlášení: „O věcech finančních, souvisejících se vstupem sovětských (spojeneckých) vojsk na československé území, bude ujednána zvláštní dohoda.“ BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války, s. 485.
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584

Dne 13. ledna 1945 pak generálu A. Hasalovi sdělili: „Zásobovací ústřední orgány NKO vyplatily prostředky pro výplatu žoldu 1. čs. sboru. Nyní jsou kladně vyřešeny všechny otázky týkající se vydání peněz
na zakoupení sborem literatury v SSSR, převodu peněz rodinám bydlícím v SSSR. Vy chápete, pane generále, že fronta nemůže sama řešiti otázku týkající se snížení výšky peněžních náležitostí voj. osobám 1. čs.
sboru, neobdrží-li zvláštní pokyny z Moskvy.“ VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 17 (z Ametistu č. 1806 60).
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DOKUMENT 299

1945, 10. ledna 1945 – Telegram s odpovědí generála A. Hasala pro náčelníka štábu
4. ukrajinského frontu na jeho upozornění o registraci československých státních
příslušníků po jejich příjezdu na osvobozené území u sovětských velitelů měst.

Na Váš telegram ze dne 10. t. m. dovoluji si sděliti:
1/ O příjezdu mjr. Prokeše a Ing. Říhy do Užhorodu a Chustu jsem uvědomil dne
20. prosince 1944 telegramem číslo 106 pana gen. plk. Mechlise. Jmenovaní měli propustku do Užhorodu a zpět vyhotovenou sovětským velitelem města Bukurešť gen.
mjr. Vorobjev ze dne 14. XII. 1944.
2/ Ppor. Horný585 podle rozkazu čs. voj. mise v Moskvě do stanice Lavočná cennou
zásilku /čs. peněžní assignace/, která byla střežena sovětskou voj. stráží. Povolení pro
transport z Lavočné do Chustu bylo vyžádáno u štábu fronty telegramem číslo 87.
dne 11. XII. 1944.
Ppor. Horný podle komandirovky vrátil se přes 1. čs. sbor do Moskvy.
3/ Příslušné pokyny, aby každý čs. příslušník, který přijede na osvobozené území,
byl registrován u sovětského velitele města, jsem vydal.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 5043 (108).

DOKUMENT 300

1945, 11. ledna 1945 – Hlášení generála H. Píky rekapitulující genezi postojů sovětských činitelů i československých politiků v SSSR k přesunu hlavního velitelství na
osvobozené území.

Na čj. H. V. 3008/1. odděl.:586
Hlásím:
O možnosti a účelnosti přesunu H. V. na OÚ jsem mluvil napřed ústně se zplnomocněncem sovětského vrchního velení pro dobu až bude osvobozena východní část
ČSR. Nebylo naprosto žádných námitek, ani známky nějaké vyhýbavé odpovědi, nebo,
že by se to považovalo za předčasné a nevhodné.
Teprve později /21. října/ jsem písemně žádal o sovětskou pomoc k přesunu H. V.
Je ovšem pravda, že jsem nevyjednával o povolení k přejezdu, nýbrž jsem sděloval, že
„H.V. se má přemístit“. Pokládal jsem za nedůstojné a za neslučitelné s pojmem nezávislosti, abych vyjednával povolení SSSR ke vstupu H. V. na čs. půdu.
Ačkoliv o přesunu jsem pak ještě mluvil několikrát, nikdy jsem nevycítil, že by to
bylo Sovětům nepříjemné. Politické námitky mohly snad nastati později, po písemné
odpovědi zplnomocněnce sov. vlády a vrchního velení ze dne 3. listopadu, v které doporučují přelet do Teheránu, odkud přesun osob zajistí Sověty svými letadly.

585
586

Andrej Horný (1919–?) byl v té době hospodářem Československé vojenské mise v SSSR.
Generál F. Moravec na text depeše 12. ledna 1945 rukopisně poznamenal: „Hlavní velitel rozhodl, by bylo
Píkovi oznámeno, že po rozhodnutí p. presidenta (před. vlády s tím souhlasí), bude o přesunu H. V. jednáno
v rámci přesunu vlády.“
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V čs. politických krizích nastal rozruch, když se dozvěděli o příjezdu H. V. Po Vaší
zprávě č. j. 3008/taj. 1. odd. 1945, považoval jsem za nutné, vyjasnit si poměr politických činitelů k osobě hlavního velitele. Proto jsem v přátelské besedě zavedl rozhovor
na tuto věc. Připomněl jsem vysokou hodnotu gen. INGR-a, jak vojensko-operativní
a organisační, tak i neosobnost, korektnost a jen věcné rozhodování hlavního velitele
během celého vojenské kariéry /i v odboji/.
Velmi loyálně a přímo skvělý posudek o schopnostech, práci a chování gen. Ingra
v Londýně, jako ministra, podal politikům min. Němec.
Zdůraznil jsem, že je nemyslitelno, aby hlavní velitel, ve své, tak zodpovědné úloze,
neměl důvěry politických činitelů a že by bylo katastrofou pro celý náš odboj i pro budování nové branné moci, kdyby se mu dělaly potíže po jeho příchodu na OÚ.
Naši politikové přijali z právu s uspokojením, prohlásili, že nemají v úmyslu lámat
dobré, hodnotné důstojníky, že se však musí odpoutat od všelijakých tendencí londýnských a jakýchsi plánů na zavedení vojenské diktatury po válce v ČSR a reakčních
programů. Korektním a loyálním demokratickým důstojníkům slíbili plnou podporu.
Gen. Ingra osobně neznají.
Podle londýnských zpráv, je s gen. Ingrem spojena celá řada nepříznivých úkazů,
nedemokratičnost v armádě, neochota přizpůsobit se novým poměrům a potřebám
/povyšování důstojníků v 1. čs. sboru/, nesmí se lpět na zastaralých směrnicích
z r. 1938, nýbrž projevit progresivnost.
Vytýká se, že MNO připravuje v Londýně důstojníky na funkce náčelníků okresních politických správ, mluví prý se o nutnosti zavedení vojenské diktatury atd. Londýn prý posílá do SSSR a na OÚ důstojníky s politickými úkoly rázu reakčního.
Plk. Hrabovský, jemuž nebylo vydáno visum pro 1. sbor, byl prý přímo vpašován
do skupiny důstojníků na OÚ.
Různé poukazy na nedemokratičnost vojenského vedení v Londýně v osobních
otázkách jsem vysvětlil velmi nepříznivou situací nezařazených důstojníků. Tuto nepopulární a téměř neřešitelnou otázku musel gen. Ingr řešit podle možností v zemi, kde
Angličané mohli přiznat jen počet důstojníků předepsaný na skutečný počet jednotek.
Z toho vznikla velká nespokojenost, úkazy egoismu, hledání možnosti snesitelného
existenčního zajištění důstojníků. I zde min. Němec skvěle hájil postup gen. Ingra.
Politikové poukazovali rovněž na nekompromisní stanovisko gen. Ingra ve věci
přiznávání hodnosti slovenských důstojníků, což prý vyvolává velmi silný odpor Slováků. Vysvětlil jsem, že hlavní velitel chce respektovat hlavně domácí bojovníky, kteří
po 6 let pracují a kladou životy za národ, aniž by žádali povýšení a řády. Vysvětlili
jsme si přátelsky mnohé nepříznivé dojmy a názory a možno říci s úspěchem. Politikové se dnes nestaví ani proti osobě gen. Ingra, ani proti přesunu na OÚ a libují podporu. Já však, vzhledem na ožehavou otázku Podk. Rusi a na možnosti nových
námitek z levých politických kruhů londýnských, doporučuji, aby přesun H. V. se stal
zároveň s příjezdem presidenta republiky. Z vnitřně politických důvodů pokládám
okamžitý a samostatný příjezd h. V. na OÚ za neoportunní. Přítomnost p. presidenta
může posílit zdárné zahájení činnosti H. V.
Velvyslanec se rozhovorů nesúčastnil, neboť mám dojem, že je tendenčně a osobně
zaujat. Mluvil jsem s ním o věci odděleně. Žádal jsem ho, aby konkrétně sdělil, jaké
jsou a u koho, ze sovětské strany námitky. Odpověděl mi, že nám vždy dobře radil, že
již první zájezd vymohl přes určité potíže. Konkrétně nebylo žádných námitek, že
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však vycítil, že to nevítají. Sověty prý nám přímo nic neřeknou, ale z kyselé odpovědi
přednosty evropské sekce Zorina /„Když chce, tak ať přijede“/ prý vycítil neochotu.
Žádal jsem ho o názor, jak řešit otázku, abychom se později nedostali do nepříjemných nesnází, k čemuž nezaujal stanoviska. S věcí prý už nic nechce mít. Je prý to
naše vojenská otázka.
K ostatním bodům, o budování „druhé“ týlové armády, v defensivním duchu
z r. 1938, o velitelských změnách, nemá zvláštních poznáme, myslím si, že je to jen politická argumentace odporu proti příjezdu H. A., neboť nikde nebylo náznaku o těchto
úkazech. Naopak vždy zdůrazňujeme, že všechny síly s OÚ musí býti co nejrychleji organisovány pro okamžité zasazení na frontu.
Tendence sovětská i čs. politická zde je: Aby velitelem všech čs. jednotek na vých.
frontě byl gen. Svoboda. Je nedůvěra /neb aspoň velká opatrnost, pokud se jasně neprojeví/ k důstojníkům, kteří přijíždějí z Anglie. Neobstojí výtky velvyslance a politiků, že jsme proti Svobodovi prosazovali gen. Kratochvíla, který zklamal a zavinil
plný neúspěch operací sboru na Slovensku. Vždyť Kratochvíl byl změně již druhý den
po zahájení operací, takže Svoboda mohl dosáhnout během 3 měsíců hodně úspěchů
a slávy. Přes to, že Svoboda řídil všechny bojové operace, nebylo dosud v oficiálním
komuniké sovětské informační kanceláře zmínky o čs. sboru. Je též pravda, že Sověty
často vytýkají neloyálnost čs. důstojníků v Anglii samotné i jinde v cizině vůči Sovětům a že je nedůvěra k některým důstojníkům v MNO.
Je rozhodně třeba větší opatrnosti i v soukromých rozhovorech jednotlivců v Londýně., které bývají tendenčně překrucovány, donášeny sovětským orgánům a vzniká
dojem o neloyálnosti a přímo o protisovětské činnosti.
Pokusím se vysondovat mínění přímo u sovětských činitelů.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/1/31, č. j. 3022/taj. 1. odděl. 1945, Zpráva ze dne 11. ledna 1945; ZOE 011126-45. Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše do
Londýna, dne 10. ledna 1945; AÚTGM, f. EB II/1, sign. V 133/6.

DOKUMENT 301

1945, 11. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s informací pro ministerstvo národní obrany o odeslání doplňků pro 1. československý
armádní sbor v SSSR a ponechání nejnutnějšího personálu u Velitelství osvobozeného území.

Od 24. prosince 1944 do 11. ledna 1945 bylo odesláno k 1. čs. sboru 22 důstojníků a 632 mužů.
U velitelství osvobozeného území byl ponechán jen nejnutnější počet pomocných
orgánů, intendanční personál, zdravotní personál, dopravní personál. U vojenských
velitelů okresů Rachovo, Ťačevo, Sevljuš, Volové byly ponechány jen nejnutnější pomocné orgány a četa sboru státní bezpečnosti, v Krivé strážní oddíl 10 mužů. Dodatečně presentování jsou odesíláni nejbližším transportem k 1. čs. sboru. Urguji zaslání
dekretu presidenta ohledně přijímání důstojníků, dále odpověď k čj. 330/dův. 1. odděl.
1944 ohledně úpravy povyšování.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. j. 5052.
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DOKUMENT 302

1945, 11. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu o odeslání 100 mužů k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.

Dnes odeslal jsem k 1. čs. sboru 110 mužů. Velitelem transportu je rtm. Polovka
Michal. Současně odeslal jsem dnes jedno auto k opravě do dílen v Krosně.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 5050.

DOKUMENT 303

1945, (13.) 587 ledna, Chust – Vyjádření generála A. Hasala k znovuzřízení československé branné moci na osvobozeném území.

Na č. j. 3008/taj. 1. odděl. 1945:
Nová čs. branná moc.
1/ Znovuzřízení čs. branné moci, předvídané dohodou čs. – sovětskou dohodou
ze dne 8. května 1944 /čl. 2 liter. b/ uvázlo na mrtvém bodě. Odvolávání se na dohodu
je naprosto bezvýsledné jak u štábu. U. F., tak i, jak se zdá v MOSKVĚ.
Velitel 4. U. F. , gen. arm. PETROV při jednáních v této věci, konstatuje vždy suše,
že mu není o tom ničeho známo a že nemá žádné pokyny z MOSKVY, bez nichž nemůže dáti souhlasu k organisování jakýchkoliv nových čs. jednotek. Člen voj. sovětu
fronty gen. plk. MECHLIS dokonce se při jedné debatě vyjádřil, že není možné připraviti organisování nějaké nové armády v týlu bojující R. A., která by případně mohla
jíti proti nim. Z celkového jednání a postoje je patrno, že jak velitelství fronty tak
i MOSKVA se staví ostře proti budování nových jednotek čs. branné moci, že nedůvěřují naší vojenské politice, dívají se na novou čs. armádu jako na armádu, která bude
tvořena v duchu předválečném s velitelskými kádry, které v době Mnichova kapitulovaly. To je jednou z hlavních záminek negativního postoje k nové čs. branné moci.
Pro politiku Sovětského svazu jediným základem nové čs. branné moci je náš 1. čs.
sbor, vedený v duchu vojenského zřízení sovětské armády. Proto veškerá jejich pozornost je věnována jemu po všech stránkách. Proto také veškeré snahy velitelství
fronty pokud jde o doplnění a ukompletování sboru jdou tímto směrem a na organisování nových jednotek dívají se s nedůvěrou a pohlížejí na ně jako neochotu z naší
strany, nebo dokonce i sabotáž, dáti do společného úsilí všechny síly, které máme k disposici, nebo které můžeme získati. Nic nepomáhá vysvětlování, že chceme do konečného boje dáti maximum toho, co dáti můžeme. Z názoru velitelství fronty vyplývá
pak to, že organisování jakýchkoliv jednotek i pomocných, na př. štábní roty VOÚ, je
velitelstvím fronty označováno jako nezákonné, při čemž toto tvrzení se opírá o pokyny vrchního velitelství R. A.

587

Zpráva v dané archivní jednotce není datována, ale je převzata ze spisu 2. oddělení Hlavního velitelství
č. j. 129/taj. 1945, jímž měla být zaslána předsedovi vlády msgr. Dr. J. Šrámkovi jako obdržená v Londýně ve dnech 13.–29. ledna 1945. VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-8/22, kde ale zpráva není úplná.
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2/ Naši komunisté mají obdobný názor na budování nové čs. branné moci. Jejich
thesí je, že čs. armáda z r. 1938 nebojovala, byla armádou kapitulantskou, že její důstojnický sbor se ničemu z trpkých zkušeností 1938–1939 nenaučil. Proto není možné,
aby nová armáda byla budována na kontinuitě z 1938. Nepřipustí, aby čs. armáda
vzhledem k válečným poznatkům a zkušenostem měla základy v principech a směrech, které byly uplatňovány v armádě rokem 1938. Armáda musí býti budována na
nových základech, musí býti armádou skutečně lidovou, ovládanou novým duchem,
novými směry. Hlavní důraz kladou na osvětovou výchovu v armádě a dále poukazují
jako vzor na Sovětskou armádu. Všichni vojenští činitelé všech stupňů, kteří se podle
jejich názoru kompromitovali ať vojensky nebo politicky musí býti odstraněny. Důstojnický sbor čs. armády z r. 1938, hlavně vyšší důstojníci, kteří jsou přívrženci kontinuity z r. 1938, nejsou jim zárukou, že nová čs. branná moc bude ovládána novým
duchem. Jediným základem nové čs. armády může býti pro ně 1. čs. sbor v SSSR, který
svou činností, bojovou tradicí a vytvořivšími se poměry dává záruku, že nová armáda
bude lidovou, demokratickou prodchnuta novými ideály, novými směry. Náš důstojnický sbor z r. 1938 nemá důvěry odpovědných činitelů. Jde jim o dobrý poměr
k R. A. a Sovětskému svazu, který bez vzájemné důvěry není možný. Otázka dobrého
poměru k R. A. a Sovětskému svazu není podle jejich názoru otázkou smluv, ale srdcí,
obzvláště, když v budoucnu to bude jediný spojenec ČSR a nikoli Západ, a proto pokládají politiku mostu, která se u nás zastává, za pochybnou. Podle jejich mínění také
čs. vojenské jednotky, utvořené ve V. Británii nemohou býti základem nové čs. branné
moci, neboť vznikly na principech čs. armády z r. 1938, s důstojnickým sborem ovládaným duchem, který přivodil Mnichov a 15. březen 1939. Žily v politickém a vojenském prostředí, které nemá zvlášť kladný poměr k Sovětskému svazu.
3/ 1. čs. sbor má rovněž svůj postoj k budování nové čs. branné moci. Jde v prvé
řadě o směry, které vyplývají z poměrů ve kterých žije, které jsou mu diktovány sov.
voj. autoritami a konečně i pod nátlakem naší kom. strany. Nedá se říci, a to zdůrazňuji, že by nešel za těmi ideály, nám všem společnými, t. j. osvobození čs. republiky
a jejím novém vybudováním, aby byla republikou demokratickou, svobodnou, sociálně spravedlivou. Jen způsoby, které uplatňuje, jsou odchylné. Je to, jak jsem již uvedl,
důsledek celkových poměrů, přílišné vzdálenosti od centrálního úřadu a čs. voj. misse
v MOKSKVĚ, obtížné spojení a v důsledku toho zdlouhavé řešení vyskytnuvších se
problémů. Přílišné zasahování se strany sov. voj. autorit a to i do vnitřních poměrů, bez
ohledu na naše zájmy a potřeby způsobuje, že velitel sboru musí jednati buď jen podle
daných mu pokynů nadřízenými osv. veliteli, nebo jedná samostatně a to mnohdy
i proti pokynům a zájmům jak MNO tak i HV. Kromě toho u velitelství sboru se utvořila skupina, která pracuje záměrně a to proti MNO i HV, spoléhajíc při tom do důsledku jedině na Sov. Svaz a při tom zneužívá postavení, které zaujímá gen. Svoboda
a našich lidí. Také zásahy zvenčí – našeho velvyslanectví, naše kom. strana – mají
značný vliv na celkové poměry u sboru. Je to zase osvětová činnost, která je ovládána
většinou příslušníky uvedené politické strany.
4/ Poměr k čs. důst. sboru, který přišel z V. Británie nebo Středního Východu.
a/ Sov. voj. autority, jak jsem již uvedl, nedůvěřují důstojníkům, kteří přicházejí
ze zahraničí. Nejsou pro ně dosti spolehlivými, poněvadž podle jejich názoru byli vychováni a vedeni principy, které způsobily Mnichov, naši kapitulaci, a pokládají je do
určité míry za reakcionáře, nezpůsobilé pro vytvoření nové armády. I odborně podle
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jejich mínění nejsou dostatečně připraveni, nemají bojových zkušeností v moderním
vedení války. Hlavní však je, že prý se nedovedou přizpůsobiti moderním požadavkům války a potřebám nového ducha, kterým jsou ovládány moderní armády. Ač na
druhé straně, až na nepatrné výjimky, se tito důstojníci velmi dobře osvědčili.
b/ U sboru poměr důstojníků z V. Británie a Středního Východu k důstojníkům,
kteří jsou zde od počátku, nebo kteří získali důst. hodnosti za bojové zásluhy, není
přátelský, ba může se říci, není ani dobrý. Těžko je hledati důvody. Na jedné straně jsou
to snad důvody osobní – obava ze ztráty vedoucích míst, mnohdy nedostatečné vzdělání a podobně, na druhé straně pak odlišnost v nazírání na poměry a konečně vliv
prostředí.
c/ Postoj našich politiků k důstojníkům z V. Británie a Středního Východu je obdobný jako postoj sov. voj. autorit. Určitou aversi, hlavně proti důstojníkům z povolání ještě zesiluje to, že jsou prohlašováni za reakcionáře orientované k Západu,
mnohdy vojensky i politicky kompromitované, nemající dobrý poměr k R. A., ani
k Sov. Svazu. Jejich postoj k Sov. Svazu je prý více negativní než kladný. Nechápou
nové směry a ni v mezinárodní politice, ani ve vojenských věcech. Jsou to prostě kapitulanti, kteří nemohou vytvořiti novou armádu. je to ovšem pláštíkem, kterým chtějí
přikrýti svoje stranické zájmy.
5/ Postoj sov. voj. autorit a lze říci i odpovědných politiků Sov. Svazu k našemu
Hlavnímu Velitelství je více než zaujatý. Vyplývá to z nedůvěry k naší vojenské politice a hlavně pak k vojenským činitelům, kteří stojí v čele naší branné moci. Proto
také na různá opatření H.V. pokud jde o otázky organisační, osobní a pod., se hledí
nepříznivě a činí se různé obtíže. Nejlépe je to patrno z toho, že přes jasné znění dohody z 8. V. 44 ohledně tvoření čs. branné moci, je tato věc nejen neznáma, nýbrž
přímo znemožněna přímými zásahy sov. voj. autorit ať již v MOSKVĚ nebo u velitelství fronty. Přesun H. V. na osvobozené území neposuzuje se příznivě a podle situace
tak jak ji vidím zde, mohl by vyvolati velké komplikace. Kromě toho za stávajících poměrů, H. V. by bylo zde de facto vyřazeno z jakéhokoliv přímého rozhodování, neboť
veškeré věci, týkající se nejen 1. čs. sboru, nýbrž i tvoření nových jednotek, by musely
býti stejně projednávány v MOSKVĚ. Další věc je pak otázka přímého spojení. Radiospojení pravděpodobně by nebylo povoleno právě tak jako nebylo povoleno vládní
delegaci a radiospojení práce H. V. by byla naprosto ohromena. Pokud jde o voj. činitele, k nimž ze strany s ov. voj. činitelů jsou námitky a nedůvěra, jsou to gen. INGR,
MIROSLAV a MORAVEC. Jsou jim všeobecně přičítány věci jako všem čs. důst. z pov.
pokud jde o hájení kontinuity, názory na budování nové čs. branné moci, jejich vojenská a politická činnost ve FRANCII a V. BRITÁNII a do určité míry prý i určitá neupřímnost v poměru k Sov. Svazu a R. A.
6/ Postoj našich politiků levých směrů k téže věci a těmže osobám je obdobný.
Jejich námitky vůči osobě gen. INGRA vyvěrají, pokud se dalo zjistiti, z nedůvěry
k jeho politické činnosti ve FRANCII, tak hlavně ve V. BRITÁNII, k jeho názorům na
novou čs. armádu a jeho postoj ke kom. straně. Jednou z hlavních přičin této nedůvěry
je otázka t. zv. „Španěláků“ z CHOLMODELEY a pak věc odsunu těchto do koncentračního tábora a později řešení této věci. Pokud jde o gen. MIROSLAVA, je mu
vytýkána jeho činnost jako velitel brigády ať v CHOLMODELEY a LEAMIGTONU,
JEOVILLU nebo LOWESTOFTU a je mu přičítána věc odsunu „Španěláků“ do
koncentračního tábora, dále jeho postoj ke kom. straně a konečně konservatismus
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a neochota přizpůsobiti se novým směrům a novým potřebám v armádě, vyplývajícím
z válečných zkušeností a celkové mezinárodní situace. Na gen. MORAVCE se hledí
jako na jednoho z představitelů čs. důst. sboru z r. 1938, který svou zpravodajskou
činností vyvolal nedůvěru jak u sovětských činitelů, tak u našich komunistů.
7/ Postoj sov. voj. autorit k vládní delegaci a k V.O.Ú. byl již sdělen v různých hlášeních zaslaných písemně a telegraficky. Jednou ze závažných věcí je nevyjasněný
poměr a otázka čs. voj. misse ve smyslu dohody z 8. V. 44. Sovětské autority, jak již bylo
několikráte hlášeno, předpokládá, že velitelství O. Ú. je onou voj. missí a V. O. Ú. jen
proto trpí, aniž by je uznávaly jeho pravomoc. Z toho všeho pak vyvěrají různá ta nedorozumění a nemožnost nějaké reální práce pro V.O.Ú. Sloučení těchto dvou vojenských úřadů je nemožné a za dané situace, kdy území ČSR osvobozují dvě skupiny
armád, přímo nepřípustné. Je třeba tuto věc znovu politicky vyřešiti a upraviti podle
návrhu čj. 1671/dův. 1. odděl. ŠVBM /Pravomoc velitele osvobozené území/.

AÚTGM, EB II/1, sign. EBL 38/10.

Velitel osvobozeného území:
div. gen. A. H a s a l 588

DOKUMENT 304

1945, 15. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise s potvrzením termínu jednání v Michalovcích 16. ledna 1945.

Na Váš telegram ze dne 15. ledna t. r. dovoluji si sděliti, že přijedu 16. ledna ve
Vámi stanovenou dobu do Michalovců s p. konsist. radou Hálou, a p. Polákem, šéfem
presidia úřadu vládního delegáta.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 17.

DOKUMENT 305

1945, 17. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála I. Petrova s omluvou za nedostavení se na domluvené jednání.

Prosím, abyste mne laskavě omluvil, že jsem se nemohl dnes k Vám dostaviti podle
Vašeho přání, neboť v důsledku příjezdu min. Němce musel jsem s ním projednávati
určité věci.
Prosím, abyste podle dnešního telegramu min. Němce nás přijal podle Vašich možností k společné rozmluvě co nejdříve.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 19.

DOKUMENT 306

1945, 18. ledna, Michalovce – Zápis o jednání československého vládního delegáta
s velitelstvím 4. ukrajinského frontu.

Zápis
o poradě na velitelství 4. U. K. 18. ledna 1945.
Porada československého vládního delegáta a velitele 4. U. F. se konala 18. ledna
1945 v sídle velitelství 4. U. K. v Michalovcích.
Jednání byli přítomni: čs. vládní delegát ministr František Němec, div. gen. Antonín Hasal, velitel 4. U.F. generál armády Petrov, člen voj. sovětu gen. plk. Mechlis, velitel ochrany týlu 4. U. F. gen. major […]589 a generál lieutenant […]590 a styčný
důstojník pplk. Ljaško. Zapisoval Cinke.
Porada byla zahájena v 21.15 středoevropského času. Během porady překládal div.
gen. Hasal.
Poradu zahájil ministr Němec poděkováním 4. U.F. za všechny laskavosti projevované během jeho cesty do Moskvy a za usnadnění cesty. Po té gen. arm. Petrov se
tázal jaká jednání měl vládní delegát v Moskvě a o čem.
Ministr Němec odpověděl, že odejel jen s úmyslem informovati běžně vládu
a neměl zato, že bude vésti nějaká jednání. Měl rozhovor s Višinským a na jeho požádání byly zahájeny rozhovory o situaci na osvobozeném území Československa. Rozhovoru se zúčastnil lidový komisař zahraničních věcí Molotov a Višinský. Předmětem
rozhovoru byla situace na Karpatské Ukrajině. Molotov se tázal, zda-li hnutí žádající
připojení Karpatské Ukrajiny k SSSR je živelné a lidové. Ministr odpověděl, že podle
jeho názoru ano a přihlíží-li se k situaci vytvořené sjezdem národních výborů v Mukačevě. Dále se tázal Molotov, jaký je poměr 4. U.F. k vládnímu delegátovi a obdržel
odpověď, že je dobrý. Drobné oboustranné stížnosti jsou vyřizovány okamžitě přímým jednáním. Sám nemá stížnosti, naopak vzdává veškerý dík veliteli 4. U.F.
Komisař Molotov prohlásil po té, že by bylo účelné, kdyby president přesídlil na
místo bližší ČSR a navrhl konkrétně Lvov. Ministr to oznámil do Londýnu a ten vyslovil zásadní souhlas.
Gen. arm. Petrov poznamenal k této informaci: „Proč Lvov. Když postoupíme
50 km může to být Chust“. Ministr Němec poznamenal: „Československé město by bylo lepší“. Gen. plk. Mechlis se tázal, zda-li byl dán souhlas ke Lvovu. Ministr vysvětlil,
že Londýn dal jen zásadní souhlas s příjezdem a nebylo jednáno konkrétně o místu.
Načež se gen. plk. Mechlis tázal, zda-li je o tomto rozhodnutí Moskva informována.
Ministr Němec vysvětlil že je, protože odpověď dostal od komisaře Molotova, kterému byla předána čs. vládou prostřednictvím zástupce velvyslance Čičajeva.
Dále ministr Němec informoval velitele fronty, že komisař Molotov poznamenal,
že ví, že čs. vládní delegát si naříká na nedostatek spojení se svou vládou. Je dobře informován o stížnostech a povoluje proto přímé radiové spojení za určitých podmínek. Podmínky předal písemně. /div. gen. Hasal předal spis s podmínkami veliteli
fronty./ Gen. plk. Mechlis učinil poznámku: „Nerozuměl jsem“. Gen. Hasal vysvětlil
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Následuje podpis – „gen. Hasal“.
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590

Příjmení neuvedeno.
Příjmení neuvedeno.
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celou záležitost takto: Národní komisař Molotov dal zásadní souhlas k našemu přímému radiospojení s Londýnem a Moskvou a uvedl, jaká technická data pro radio
provoz musíme sděliti velitelství fronty. Na to gen. plk. Mechlis podotkl, že prozatím
nemají pokynu od vrchního velitelství a proto nemohou zatím v této věci rozhodnouti,
dokud si nevyžádají instrukcí z Moskvy, což učiní okamžitě.
Gen. plk. Mechlis se tázal, zda-li se bude vládní delegát vměšovati do činnosti národních výborů na karpatské Ukrajině. Ministr odpověděl, že informoval o situaci
presidenta i vládu a dal své návrhy. V žádném případě se nebude vměšovati do činnosti NV. K jeho návrhům se doposud vláda a president nevyjádřili. Nemůže proto informovati přítomné.
Dále informoval ministr Němec, že upozornil čs. vládu na nedostatečné docenění
zásluh RA. při osvobozování ČSR a navrhl, aby president zřídil nové vyznamenání
o pěti stupních.591 Jeho návrh byl přijat.592
Gen. plk. Mechlis se otázal, byl-li posl. Valo přítomen hovoru. Po kladné odpovědi se tázal, zda-li velvyslanec Fierlinger hájil svoje stanovisko neb stanovisko vlády.
Ministr mu odpověděl: „Fierlinger měl instrukce své vlády.“ Gen. plk. Mechlis se ještě
tázal, byly-li nějaké rozdíly v názorech a ministr odpověděl, že ne.
Ministr prohlásil, že tímto vyčerpal všechny informace o hovorech. Gen. plk.
Mechlis se tázal jak vládní delegát chce dále řešiti vzniklé problémy. Ministr Němec
odpověděl: „Za primerní problém považuji problém Karpatské Ukrajiny a to v tom
smyslu, že nás nikdy nesmí přivésti na cestu, která by mohla ohroziti náš dobrý poměr
k SSSR. Z toho důvodu zůstává nyní již jen otázkou, kdy tento problém má býti rozřešen. Gen. arm. Petrov poznamenal spontánně: „Až po válce.“ Načež gen. plk. Mechlis upozornil, že toto bude vyřešeno Moskvou.
Ministr Němec prohlásil znovu, že se v informacích omezil jen na holá fakta, protože nezná stanovisko své vlády. Vládě formuloval sice svoje stanovisko, ale že doposud nedostal odpovědi, nemůže je sděliti, ale fakt, že president pojede v krátké době
přes Moskvu, dává naději, že tam bude moci všechny záležitosti vyjasniti přímo – Gen.
plk. Mechlis poznamenal, že toto bude nejlepší a ministr Němec, že to bude záležitost několika týdnů.
Gen. arm. Petrov poprosil, aby nyní se jednalo o praktických otázkách. Ministr
Němec ještě doplnil předchozí informace prohlášením, že se jednalo o otázce vojenské mise, Molotov a Višinský593 projevili názor, zda-li by nebylo dobře, aby náčelník
mise byli přímo u štábu fronty a projednávali tam všechny otázky, to je vojenské, hospodářské a i politické. Sám ještě nezaujal stanovisko, jen předběžně pány informuje,
aby o věci mohli jednati předem. Gen. plk. Mechlis na to prohlásil: „My jsme vojáci,
dostáváme rozkazy a ty vykonáváme“.
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Poslední dvě slova vepsána gen. Hasalem, přičemž škrtl slova „nový stupeň“ před slovem „vyznamenání“.
Vzhledem k obtížím s výrobou nového vyznamenání prezident republiky svým rozhodnutím ze dne
2. března 1945 udělil 23 Československých válečných křížů z roku 1939 a 7 medailí Za chrabrost třiceti
příslušníkům 1. ukrajinského frontu, „kteří se vyznamenali v bojích o přechod Karpat a při osvobozování ČSR /září a říjnu 1944/“. VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/3/32, č. j. 3129/taj. 1. odděl. 1945. Hlavní velitelství 16. března 1945 žádalo generála H. Píku: „Zjišťujte dále jména osob RA /útvarů/ atd., které se
zúčastnily osvobození našich význačných míst.“ Tamtéž, č. j. 3160/taj. 1. odděl. 1945.
Správně: Vyšinskij.
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Ministr Němec informoval velitele fronty, že současně s ním přijeli z Moskvy pánové Ursiny, Novomeský a Vesel, kteří jsou delegáty S.N.R. Poprosil, aby mohli přijeti
na velitelství fronty a navštíviti sbor. Gen. Petrov oznámil, že jsou právě v proudu operace a že bude moc dáti odpověď až zítra. Dále žádal Ministr Němec, aby mohl přesunouti všechny členy S.N.R. na Slovensko, aby tam mohli pracovati. Jedná se o 14 lidí,
z toho jsou již 4 na místě. Gen. plk. Mechlis se tázal na jména a
[po jejich] sdělení prohlásil, že Tvarožek není členem S.N. R.594
Gen. arm. Petrov k celé věci prohlásil, že bude možno přesunouti celou delegaci
v krátké době na Slovensko. Ministr Němec proto vzal svoji dřívější prosbu zpět.
Gen. plk. Mechlis další hovor zavedl na události v Chustu v neděli 14. ledna 1945.
Několikráte opakoval, že Hrabovský mu poslal telegram a že on dal příkaz veliteli
města, aby zakročil. – Div. gen. Hasal podrobněji informoval o události, načež gen.
arm. Petrov prohlásil, že celá záležitost bude vyřešena přemístěním delegace.
Ministr Němec požádal, aby věc byla přeci jen věnována pozornost do doby, pokud
delegace bude v Chustu, protože je možno, že jde o provokace vzhledem k tomu jak
v poslední době mluví o problémech Karpatské Ukrajiny Bratislava. Na to navázal
gen. plk. Mechlis a řekl, že do čs. sboru se dostalo 250 Němců, Maďarů a špionů. Konkrétně Hrabovský poslal 4 Němce ke sboru. Gen. Hasal se snažil věc vysvětlovati, ale
gen. plk. Mechlis jen opakoval, že se tak stalo s vědomím Hrabovského. nepomohlo
ani odvolání se gen. Hasala na přítomnost pplk. Ljaško, který byl přítomen vyšetřování.
Konečně pplk. Ljaško potvrdil vývody gen. plk. Mechlise.
Hovor přerušil arm. gen. Petrov, který se ptal, kam chtěl vládní delegát delegaci přesunout. Ministr Němec prohlásil, že se domnívá, že prozatímně by byl nejlepší Trebišov. Dále prohlásil: „Je nutno, abychom se vyvarovali nesnází, které jsme měli na
Karpatské Ukrajině, aby bylo vyjasněno, zda-li území, na které nepřestěhujeme bude
nám předáno do správy, neb půjde o pouhé přemístění.[“] Petrov na to odpověděl, že
není možno dnes o tom hovořiti, tento problém bude vyřešen současně s otázkou přemístění. Přirozeně budou zase vytvořena dvě pásma.
Gen. plk. Mechlis se tázal, jak bude vyřešena otázka četnictva pohraniční stráže na
Karpatské Ukrajině po odchodu delegace. gen. Hasal, který chtěl právě o věci mluviti,
že bude lépe je odsunout též. Gen. plk. Mechlis znovu opakoval, že nechal sděliti okresnímu národnímu výboru v Chustu, že se dopustil protizákonné věci, který nutno považovati za útok na RA. On musí nutně považovati, aby v týlu byl naprostý klid. Div.
gen. Hasal připomněl, že některé okresy předali veškerou agendu pohraniční stráži.
Jmenoval konkrétně Ťačevo. Gen. plk. Mechlis učinil k tomu poznámku: „Stahněte velitele měst s jmenujte se na Slovensku znovu veliteli měst.“ Div. gen. Hasal prohlásil,
že úmysl je odvolati všechny z Karpatské Ukrajiny. K tomu poznamenal ministr
Němec, že zůstane na území Karpatské Ukrajiny jen člen státní rady Petruščák,595
který je Ukrajinec. Mechlis se na to ptal, zda-li přítomnost Petruščáka nebude důvodem k porušení politického klidu. Odpověděl ministr Němec, že ne.
Gen. plk. Mechlis informoval nyní, že fronta poskytuje všemožnou pomoc
sboru, který vzrostl na 20.000 lidí, byl vybaven vším materiálem. V krátké době bude
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V konceptu následuje věta: „Cinke potvrdil, že je, když ministr Němec si nebyl jistý.“
Ivan Petruščák byl jmenován členem Státní rady v Londýně 23. prosince 1942.
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postavena 2. brigáda a tanková brigáda. 50 tanků je již pro sbor na cestě. Dále požádal, aby byl rozřešeny všechny otázky sboru, jedná se zde hlavně o prověřování lidí
nově mobilizovaných. Div. gen. Hasal k tomu poznamenal, že obtíž spočívá v nemožnosti spolupracovati s národními výbory. Není zde orgánu, který by osoby prověřoval. Na [to] Mechlis poznamenal, že obranná zpravodajská služba chytila dva
špiony. Ministr poznamenal, k poslední poznámce, že u sboru tuto činnost provádí
Raicin.596 Mechlis dodal, že tak je dobře.
Gen. Petrov poděkoval za všechny informace, které mu poskytl ministr Němec
a dále opakoval, že otázka příjezdu S.N. R. na Slovensko bude vyřešen současně s příchodem vládní delegace. Je to otázka několik dní. Sbor má nyní již plné počty a mobilizace dál již nemůže býti prováděna. Svoje ztráty může doplňovati přímo, protože
bude nyní již bojovati jen na území Slovenska. Dává sboru všechno, co je třeba, aby
sbor byl imateriálně doplněn. V příštích dnech bude sbor přesunut jižněji, aby zůstal
na území Slovenska. Dává sboru všechno, co je třeba, aby sbor byl i materiálně doplněn. V příštích dnech bude sbor přesunut jižněji, aby zůstal na území Slovenska.
Ministr Němec poděkoval a prohlásil, že chceme všemi prostředky pomoci úsilí
RA poraziti Němce. Přeje si, aby náš poměr k SSSR byl co nejsrdečnější. Přátelství
SSSR je třeba nám. Gen. Petrov k tomu poznamenal: „Správně“. Ministr Němec ještě
uvedl české přísloví, že Rusy milujeme srdcem, ke kterému bude nutno nyní dodati
ještě – rozumem.
Po té byla porada skončena.
21. leden 1945
Zápis byl proveden na základě hovoru vedených v českém jazyce. Tedy zápisy
o prohlášení sovětských činitelů jsou provedeny na základě překladu div. gen. Hasala.
ABS, sb. „S“, sign. S-16-9.597

1 náčelník čs. vojenské mise /generál/,
1 vyšší důstojník,
1 nižší důstojník,
1 nižší důstojník /šifrant/,
pomocný roj.
2./ U velitele OÚ:
1 zástupce náčelníka /podnáčelník/ čs. voj mise /plk./,
1 nižší důstojník,
pomocné orgány /písař, příkazník řidič/.
3./ U štábu IV. Ukrajinské fronty:
1 styčný důstojník u velitele IV. U. F. /plk./,
1 nižší důstojník,
pomocné orgány /příkazník, řidič/.
4./ U štábu II. Ukrajinské fronty:
1 styčný důstojník u velitele II. U. F. /plk./,
1 major,
1 nižší důstojník,
Pomocné orgány /písař, příkazní, řidič/.
Představuji se, že nynější čs. voj. mise v SSSR stane se čs. voj. misí u sovět. vrchn.
velitele.
U čs. velvyslance by byl zřízen čs. voj. attaché.
Čs. voj. mise plnila by pak všechny kroky, předvídané úmluvou z 8. května 1944.
VOÚ bylo by ve styku s čs. misí a styč. důstojníky prostřednictvím zástupce náčelníka
čs. voj. mise, který by byl u VOÚ.
Jednání vládního delegáta u příslušných velitelů front zúčastnil by se podle povahy věci jen příslušný styčný důstojník, neb zástupce /podnáčelník/ čs. voj.mise. by
byl ve stálém telegrafickém /radiotelegrafickém/ spojení s náčelníkem mise a styčnými
důstojníky.

DOKUMENT 307

1945, 18. ledna, Moskva – Generál A. Hasal svým č. j. 331/dův. 1. odděl. 1944 zasílá generálu H. Píkovi návrh na zřízení československé vojenské mise dle úmluvy z 8. května 1944.

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 4314/1945.598

Aby mohla být prováděna a dodržována úmluva o vztazích mezi sovětským vrchním velitelstvím a čs. správou, ze dne 8. května 1944, je třeba projednati s MNO,
H. V. a příslušnými sovětskými vojenskými orgány zřízení vojenské mise.
Již při pobytu ministra NO v Moskvě žádal jsem řešení této otázky, neboť čs. velvyslancem v Moskvě jsem byl mylně uváděn jako náčelník mise. Toto nedopatření zavinilo mnoho nedorozumění a brzdí stále činnost velitelství OÚ.
Navrhuji tuto organisaci čs. vojenské mise:
1./ u sovětského vrchního velitele /Moskva/:

1945, 20. ledna, Moskva – Generál H. Píka informuje hlavního velitele generála
S. Ingra o výsledku jednání s vládním zmocněncem pro československé vojenské
jednotky na území SSSR ve věci přesunu Hlavního velitelství.

DOKUMENT 308
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Správně: Reicin.
Zde dochován i koncept zápisu, jenž vykazuje nejrůznější nedokonalosti strojového přepisu i následných
rukopisných úprav od generála Hasala.
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K Vaší depeši číslo 535/15 H.V čj. 3022/taj. 45:
Zplnomocněnce Stavky Vrchn. vel. R. A. jsem informoval ústně i písemně o úkolech H. V. a vyžádal zajištění materiálních potřeb pro H. V.
Stavka vzala na vědomost úkoly, jimiž bude pověřen H. V. Pokládá je za „jasné
a zcela normální“.
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Podle rukopisné poznámky na spisu byl zašifrován 16. ledna 1945. Srov. VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-32/38,
Zpráva ze dne 18. ledna 1945, ZOE 011831-45.
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Opatření pro materiální zabezpečení jsou zpracována a předložena ke schválení
Vrchnímu Veliteli.
Znovu mi bylo potvrzeno, že není námitek proti příjezdu H.V. Zásadní souhlas
byl již dán, očekávají jen další sdělení o době příjezdu a o technickém projednání udělení transitních vis přes SSSR pro osobní stav H.V. /jmenovitě/.
Ke konci hlásím, že byl zrušen přímý zplnomocněnec Stavky Vrchn. Vel. a Sov.
Nar. Kom. a že na příště všechny čsl. otázky se budou projednávat skrze Nár. Kom.
Oborony /zahran. oddělení/. Bude to zdlouhavější cesta.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 13/1/2, Depeše poř. č. 6858/1, Dále tamtéž, sign.
245/1/33, Depeše, do Londýna dne 20. ledna 1945.

DOKUMENT 309

1945, 24. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu s žádostí o přistavení 5 studebackerů pro přesun Slovenské národní rady a materiálu do
Trebišova.

Prosím o urychlené přistavení do Chustu 5 Studebackerů pro přesun Slovenské Národní Rady a materiálu z Chustu do Trebišova.
Auta nechť jsou zásobena benzinem na cestu sem a zpět.
Zároveň rosím zaslat urychleně benzin, poněvadž pro přesuny doplňků do Humenné byly APH spotřebovány.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. j. 5059.

DOKUMENT 310

1945, 24. ledna, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje prezidenta republiky
o svém jednání s V. M. Molotovem o Podkarpatské Rusi.

a./ Molotov mne dnes odpoledne pozval do Kremlu, sdělil mi obsah dopisu, který
označil co „poslanje“ a který Čičajev Vám předá. Stane se tak patrně kablem a proto
obsah zde nedávám. Molotov řekl, že připouští, že na Podkarpatsku se strany sovětských lidí se staly chyby, ale bylo by nespravedlivé vinit sovětskou vládu, nebo orgány,
že se pokouší odtrhnout je od ČSR. Pro sovětskou vládu platí jen mezinárodní
smlouva, kterou budou plnit děj se co děj a je na nás, abychom si řešili své vnitřní
věci, jak uznáme za vhodné. Z postupu Stalina je patrné, že se sovětská vláda cítí dotčena podezřením, jež některé čs. kruhy v této věci projevují, což je Moskvě patrně
známo z různých stran. O rozmluvě Gottwalda se Stalinem a Molotovem jsem se dozvěděl teprve od Molotova a z krátkého telefon. Sdělení Gottwalda před tím, než jsem
jel do Kremlu. Myslím, že mne Gottwald bude o své intervenci podrobně informovat
a podám Vám pak hned zprávu.599 Jinak soudím, že dopis Stalina600 pomůže Vám čelit
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Viz DOKUMENT 312.
Viz Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945, s. 470–471.
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možným útokům proti naší politice přátelské SSSR. Má to tedy i svou dobrou stránku
i když to prozrazuje jisté napětí mezi námi a Kremlem. Ptal jsem se, zda dopis Stalinův může být veřejně použit. Molotov řekl, že ano, bude to naopak dobré.
b./ […]601
c./ Ke konci hovoru jsem poznamenal, že mi bylo uloženo ujasnit některé otázky
co do cesty presidenta Beneše na osvobozené území. Odpověděl, že čs. vláda projevuje
opět vůči SSSR nedůvěru. Sovětská vláda bude smlouvy vždy plnit a to snad nám může
stačit.
Ptal jsem se, kdy tedy president Beneš může cestu uskutečnit. Odpověděl, že v libovolný okamžik. Ptal jsem se dále, je-li pravda, že Košice jsou neporušeny. Přisvědčil. Na
otázku mohou-li být vzaty v úvahu jako sídlo presidenta odpověděl: „Proč ne?“ nechtěl
jsem více naléhat a tím náš rozhovor končil, který jinak by l nesen v duchu přátelském.
d./ V hovoru ptal jsem se, jaké jsou další perspektivy sovětské ofensivy. Řekl, že
rudá armáda energicky postupuje, ale Němci se všude brání. Nemají však dost vojska,
aby naplnili celou frontu. Předpokládá, že Němcům bude záležet na tom, aby uhájili
naše průmyslové oblasti, o které budou tuhé boje.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/216, Depeše došlé poř. č. 259.

DOKUMENT 311

1945, 24. ledna, Moskva – Generál H. Píka informuje ministra národní obrany a hlavního velitele o názoru sovětského generálního štábu na možnost rozšíření československých brigád na divize po doplnění 1. československého armádního sboru
v SSSR na předepsané stavy.

Sondoval jsem mínění Sov. hlav. štábu k otázce rozšíření voj. útvarů z branců na
OÚ. Sov. voj. orgány jsou názoru, že po doplnění sboru na předepsané stavy bylo by
nejpraktičtější z nových branců rozšířit stávající brigády na divise. V brigádách je dostatek dělostřelectva na podporu celé divise. Postavilo by se jen doprovodné dělostřelectvo a minomety u pěších pluků. Na moji námitku, že by sbor musel býti stažen
s fronty na delší dobu odpovídají, že nové útvary možno postaviti, vycvičiti a doplňující materiál shromážditi u náhr. pluku a pak včleniti v brigády. Mám dojem, že
Sověty při předložení našich konkrétních návrhů na org. nových divisí budou doporučovati v prvé řadě rozšíření brigád v divise.
Uznávám, že při pečlivé přípravě organisační a výcvikové je to nejrychlejší způsob,
jak nejrychleji zařadit nové brance do bojujících jednotek na frontu. Je to totéž nejlepší
možnost promíchat nové brance ze SLOVENSKA se starými kádry sboru a protiopatření proti snahám Slov. Nár. Rady budovati národnostně slovenské divise, jakož
i proti zásahům Slov. Nár. rady při určování českých důstojníků do slovenských útvarů.
Proto předkládám tento návrh, aby 1. a 3. brigády byly postupně podle počtu
branců na Slovensku rozšířeny na divise. Po osvobození středního Slovenska by se
mohla postaviti třetí divise na zbylých kádrech 2. brigády.
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Nepublikuje se část o uznání polské vlády.
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Reorganisace se dá provésti dosti rychle, bude-li vše podle org. tabulek připraveno
v týlu u náhrad. pluku /pro 2. divisi se může postavit druhý náhrad. pluk/, u sboru se
mohou připravit podrobné rozkazy o přemístění kádrů a vojáků a o přeměnách, aby
po dokončení výcviku a doplnění materiálu mohl býti přechod na divise rychle proveden. Po skončení příprav a výcviku by sbor stále mohl působit na frontě. Po přísunu nových doplnění a předem rozpracovaným rozdělením možno reorganisaci
provésti během 14 dnů.
V zásadě divise by obsahovala:
– štáb se štábní rotou,
– prapor úderníků,
– průzkumnou rotu,
– telegr. a žen. prapory,
– dva děl. pluky,
– jeden oddíl děl PL,
– normální služby a týl divise,
– tři pěší pluky po třech pěších praporech.
U pěších pluků:
– štábní rota,
– zdrav. rota,
– průzkumná rota,
– úderná rota,
– spoj. rota,
– zákop. rota,
– chem. četa,
– doprav. četa.
– četa hrub. kulomet. PL,
– oddíl doprov. děl., neb alespoň po baterii 76 [mm] a minometů 120 [mm].
Na přechodnou dobu válečnou doporučuji přijati organisaci sovětskou, což umožní rychlé přidělení materiálu.
Prosím o Vaše rozhodnutí, abych podle situace mohl zahájit jednání o stavění nových voj. jednotek.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše do Londýna, dne 24. ledna 1945.
Dále tamtéž, f. HV, sign. 30/1/31, ZOE 012438-45.

DOKUMENT 312

1945, 25. ledna, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger podává zprávu prezidentu republiky o setkání s K. Gottwaldem, který jej informoval o svém rozhovoru s J. V. Stalinem a V. M. Molotovem.

Včera mne navštívil Gottwald, aby mne informoval o svém hovoru s Molotovem
a Stalinem večer 23. ledna.
a/ Molotov pozval Gottwalda k rozmluvě, která se později konala v přítomnosti
Stalina, ježto oba chtěli být blíže informováni o událostech na Podkarpatské Ukrajině,
a zejména o tom, jak tyto jsou chápány na čs. straně. Insistence, s jakou Němec trvá
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na okamžitém přemístění delegace na slovenské území budí dojem, že je na něho vykonáván nátlak. Stalin se ptá, zda se tak neděje se strany Ukrajinců. Mohl se přesvědčit,
že skutečně s této strany byly mnohé nepřístojnosti. Bylo tam prý v tom ohledu velmi
mnoho horlivců a tito budou voláni k odpovědnosti. Gottwald mu vyprávěl o t. zv. ultimatu mukačevského zemského výboru, o čemž Stalin nevěděl. Dále se Gottwald
zmínil o tom, jak podobné věci v Londýně působí, pročež Stalin v jeho přítomnosti nadiktoval dopis, který Vám poslal. Stalin slíbil postarat se o to, aby se delegace mohla
co nejdříve odebrat na slovenské §zemí. velení fronty má nyní přísné instrukce o dalším postupu. Žádná nábor dobrovolců nesmí být. Ohledně radio-spojení Němce vyložil obtíže vojenské správy, která nemůže dobře nechat volně pracovat vysílačku
v takové blízkosti bojiště. Fronta má těžké problémy organisace zázemí v době, kdy na
celé frontě od Baltu až po Drávu se vedou těžké boje, o nichž na západě nemají ponětí.
Němci budou bránit přístup k Českým zemím a mají připravené obranné posice, zejména v údolí Váhu a t. zv. oravské bráně. Němci jsou odhodláni bojovat a vydržet
přes jaro, neboť stále ještě doufají v konflikt mezi velmocemi. Rudou armádu čekají
zde nesmírné úkoly. Musíme to respektovat; proto také zřízení za dnešních okolností
nějaké absolutně volné zony v těsném zázemí, v níž by mohly existovat různé cizí orgány, které lze těžko kontrolovat, je problém velmi choulostivý. Jakákoli lehkomyslnost v tomto směru může mít těžké následky.
b/ Gottwald neopomenul zdůraznit důležitost, kterou pro nás má otázka karvinské uhelné pánve. Žádal Stalina, aby Rudá armáda při překročení našich hranic na Těšínsku to respektovala a aby v denním rozkaze ona místa byla označena jako naše
území. Tomu přikládáme značný morální i právní význam. Stalin si to poznamenal, ale
nic určitého neslíbil. Stalin radí, abychom napřed uznali varšavskou vládu a teprve
pak s ní zahájili jednání. Svaz nás bude podporovat. Mnoho závisí ovšem na politice,
kterou chce naše vláda dále sledovat.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/216, Depeše došlé poř. č. 260.

DOKUMENT 313

1945, 25. ledna, Londýn – Ministr H. Ripka informuje velvyslanectví v Moskvě o dopisu J. V. Stalina pro prezidenta republiky.

1./ Čičajev dnes předal panu presidentovi dopis maršála Stalina, v němž, Stalin
sděluje presidentovi, že o Podkarpatské Rusi nestane se žádné jednostranné rozhodnutí a že se o věci přátelsky dohodneme ve vhodné chvíli. President požádal Čičajeva,
aby vyřídil hned srdečné díky maršálu Stalinovi a aby sdělil, že president v nejbližších
dnech osobně odpoví. Podávám Ti rychle toto stručné sdělení. Podrobnější zprávu
dostaneš v příštích dnech.
2./ […]602
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/14/210, Depeše odeslané, poř. č. 366.
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Nepublikuje se část věnující se polským věcem.
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DOKUMENT 314

1945, 27. ledna, Londýn – Instrukce prezidenta republiky a ministra J. Masaryka
k návrhům generála H. Píky na řešení vojenských otázek z 2. ledna 1945.

K Vaší depeši číslo 648-685:603
K návrhům na řešení vojenských otázek jak je formulujete podle rozhovorů, jež jste
měl s členy SNR a některými našimi politickými činiteli zasílám Vám tyto směrnice:
Jest správné a vítám upřímně, že se SNR zdůrazňovala všude jednolitost ČSR a naprostou nutnost budování jednotné čs. armády, s jednotným velením event. s budoucím exteritoriálním doplňováním tak, aby slovenští branci a důstojníci vykonávali
činnou vojenskou službu i v českých zemích /a obráceně Češi na SLOVENSKU/, což
přispěje k vzájemnému poznávání, utužování myšlenky státní jednolitosti a k bratskému splynutí čs. vojáků pro úkoly celostátní obrany.
Prakticky to znamená:
branná moc musí být jednotná, řízena podle jednotných zákonů a předpisů, podle
jednotných zásad platných stejně pro všechny její složky, vybavena jednotným materiálem, udržována ze společné státní pokladny. Musí být jednotný ústřední úřad pro
celou brannou moc a jediné velení branné moci, s jedním hlavním štábem, vojenským
soudnictvím, školstvím, odbornými ústavy atd.
organisace branné moci musí odpovídat vojenským
Pokračování
potřebám celého státu a vojenské útvary musí býti rozmisťovány jen podle vojenských potřeb.
Odznaky hodností, služební, osobní, vyznamenání, prapory a podobné, budou
jednotné pro celou brannou moc. Od těchto zvláštní zásad nelze se odchýliti, má-li
armáda opravdu zůstat jednotnou a sloužit skutečně jen státu jako celku.
Jazyk slovenský na SLOVENSKU, avšak u útvarů smíšených, v kterékoli části státního území bude užíváno obou jazyků. Každý příslušník branné moci má právo užívat svého jazyka ve kterékoliv části státního území.
Vojenská terminologie taktická, technická, správní a povelová budou jednotná,
tvořena zdrojů604 obou jazyků. Prakticky by to znamenalo odstranit nelibozvučné a slovenskému uchu nezvyklé povely české a doplnit nebo pozměnit jejich znění termínem slovenským. Dnešní cvičebný řád a povely slovenské, by bylo možno dočasně
a výjimečně povolit při dnešním postupu na SLOVENSKU a tvoření nových formací
jen slovenských, pokud by tam byli dnešní slovenští důstojníci, neznající cvičebního
řádu a povelů.
K jednotlivým nodům Vašeho návrhu:
K budu 1/:
Jazyk český a slovenský jsou si rovnocenné jako jazyk služební. Jazyk český bude
služebním jazykem v zemích českých,
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Zpracování odpovědi bylo předmětem porady u prezidenta republiky dne 25. ledna 1945. Návrh vypracovalo Hlavní velitelství, jež připomínkovalo jak ministerstvo národní obrany, tak Vojenská kancelář prezidenta republiky. VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-2/11.
V textu špatně dešifrované slovo: z.coju.
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p o k r a č o v á n í.
čs. armády a pokud by společný cvičebný řád a nové společné povely pro jednotnou armádu nebyly vytvořeny.
Služební předpisy budou vydávány v jednom nebo v druhém jazyku s výjimkou základních předpisů pro potřebu mužstva, které budou v obou jazycích.
K bodu 2/:
Vyřízeno odpovědí k bodu 1/.
K bodu 3/:
Tak jako v prvním odboji, i nyní využijeme pro obohacení dosavadní armádní
tradice v plnosti onoho velkého mravního přínosu, který byl vytvořen slovenským
povstáním a činností partyzánů. Měli jsme pěší pluky M. R. Štefánika, Tatranský,
Amerických Slovákov a jiné a na nyní 1. čs. letecký pluk v SSSR obdržel název „Zvolenský“, na paměť přistání prvních letek na území ČSR.605 I pro další tělesa použije
se vhodných tradičních pojmenování podle činů a míst u nynějších bojů o osvobození.
Také činnost partyzánů bude moci býti vsunuta do armádní tradice ku příkladu
u horských či hraničářských útvarů, které se doplňují z krajů, kde partyzáni působili.
pokud jde o vyšší jednotky, bude vhodné použíti názvů na př. Povážská, hronská,
Karpatská, Tatranská a obdobně Labská, orlická, hanácká a jiné jako doplněk pro
názvy divisí.
Oceňuji význam regionálních zvláštností pro ducha tělesa a využijeme
pokračování
všech dobrých a výhodných popudů a přínosů, vytvořených v této válce pro posílení tradice dosavadní. Bylo by žádoucí, aby část tradice, vytvořená za povstání a za
bojů na SLOVENSKU obohatila i útvary v Čechách a na Moravě a pro definitivní organisaci čs. branné moci, jak se vytvoří po úplném osvobození.
Nevidím nutnost označovat jednotlivé útvary zvláštním pojmenováním „slovenský“, neboť čestné názvy útvarů podle velkých postav slovenského života nebo činů
z bojů na SLOVENSKÚCH a SOVĚTSKŹCH bojišť samy dostatečně charakterisují, že
jde o jednotky slov., jinak by pak i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo nutno zavésti obdobná označování český, moravský, slezský atd.
K bodu 4/:
Je úmyslem vojenské správy ponechat slovenským důstojníků hodnosti, které získali v t. zv. slovenské armádě a obdobně se potom provede u důstojníků protektorát.
vojska, za předpokladu, že se neprohřešili proti národní cti, t. j. nebyli dobrovolně pomocníky Němců a zrádců.
Musí se však vyrovnat dodatečné také hodnost českých a slovenských důstojníků
zahraniční armády, a těch českých důstojníků domácí armády, kteří za války byli
mimo armádu zahraniční a dokonce byli zavřeni v koncentračních táborech a žalářích.
Jinak by se sloužení v Tisově armádě na konec obrátilo v nespravedlnost proti všem
důstojníkům českým, po případě slovenským, kteří jsou v zahraniční armádě. Je v tom
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Prezident republiky rozkaz o pojmenování pluku „na památku svého prvého přistání a zasazení v osvobozovacím boji na domácí půdě“ podepsal 28. října 1944. Viz SDVN, 1944, č. 27, čl. 5 z 5. prosince 1944.
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ovšem nebezpečí, že si vytvoříme přespočetné důstojníky vyšších hodností. To je
nutno politicky brát v úvahu být na to připraven.
Myšlenka bratrské spolupráce a splynutí čs. vojáků, jak ji SNR správně zdůrazňuje,
vyžaduje však, aby bylo dodrženo jednotné hledisko na míru provinění, jak českých
tak slovenských důstojníků, tak, aby žádná z těchto složek neměla pocit křivdy a nespravedlnosti.
Souhlasím s návrhem, aby Slovenská Národní Rada podávala ohodnocení příslušníků slovenské armády, neboť Slováci sami mohou nejlépe znát své lidi a jejich
chování za války.
Obdobně by se ovšem muselo provésti také ohodnocení českých důstojníků ve
vlasti, patrně prostřednictvím zemských Národních Výborů. Ale všecko to bude vyžadovat, aby byl utvořen společný kontrolní a přijímací orgán, sestavený z Čechů a Slováků, který po dobrozdání SNR a českých Národních Výborů rozhodl s definitivní
platností o spolehlivosti přijímaných důstojníků.
Návrh, aby zařazení českých důstojníků do slovenských formací bylo podmíněno
souhlasem SNR, je v rozporu se zásadním požadavkem a potřebou nevolitelnosti velitel. funkce a velit. odpovědnosti a v praxi by měl krajně nepříznivý vliv jak na veřej.
pokračování
mínění v Čechách a na Moravě, tak na morálku armády. právem se poukazovalo
na to, že pro důstojníky Slováky vytváří se mnohem příznivější základna pro jejich
existenční zařazení, než je tomu u Čechů. Vedlo by to jen k vytvoření rozporu mezi
jednotlivými složkami zařazování důstojníků na příslušná místa a funkce ke věci
MNO, resp. hlav. velitele a lze provádět jen s hlediska voj. potřeby MNO a hlav. vel.
učiní již nyní opatření, aby zájmy obou skupin a řešení různých osobních problémů
bylo jednotně řešeno a aby se předešlo nedorozuměním tím, že povolá určitý počet.
slov. důstojníků do ústř. úřadů, také pro spolupráci ve všech606 personálních. Rozumí
se samo sebou, že jakákoliv další jmenování a povyšování voj. gážistů bude nadále
prováděn jen podle dosavadních zákonů a předpisů příslušnými ústavními činiteli.
K bodu 5/:
konečná úprava pořadí provede se až doma po úplném osvobození republiky,
neboť nelze v daných poměrech ani dosti přesně odhadnout, co z vel. kádrů doma najdeme.
K bodu 6/:
Partyzán. oddíly, které se skutečně v boji osvědčily, mohou se stát základem pro vytvoření určitých voj. tvarů.
Viz též bod 3/.
Voj. správa přirozeně použije velitelů, kteří se osvědčili a v bojích zasloužili a jsou
na mravní výši na odpovídající funkce podle jejich schopností.
K bodu 7/ a 8/:
Nemám zvláštních poznámek. Souhlasím.
Lze předpokládat, že vývin současných událostí na frontách urychlí přesun vlády
a Hlav. vel. na vlastní území, dřív než se až dosud čekalo. bude proto v praxi dojednat
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v duchu a na základě těchto zásadních směrnic, které znamenají úplné vyhovění požadavkům slovenským tam, kde je to oprávněné a dnešními poměry odůvodněné,
všechny potřebné podrobnosti tak, jak se vyskytnou při postupném osvob. našeho
území a v důsledku toho při org. dalších voj. útvarů.
Učiňte o této mé odpovědi důvěrné sdělení oněm činitelům, se kterými Vaše návrhy v Moskvě byly diskutovány.
V jaké formě věci tyto budou sděleny úředně a veřejně, rozhodne voj. správa dle
dalších okolností.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 13/1/2, Depeše č. 546-551/7; 552-559/27; 560565/27; 566-579/28 a 580-590/28. Dále tamtéž, sign. 245/1/33, Depeše z Londýna,
dne 27. ledna 1945, kde však jen první část.

DOKUMENT 315

1945, 29. ledna, Chust – Telegram ministra F. Němce generálu L. Mechlisovi s požadavky na navýšení kapacity vagonů pro převoz československé vládní delegace
z Chustu do Košic a přídělu benzinu.

Po návratu z Košic zjistil jsem u vyslaného Vámi železničního experta, že do přistavených vagonů na stanici Chust pro převoz čs. vládní delegace lze naložiti nejvýše
10 tun materiálu nebo 30 lidí. Při původní kalkulaci bylo počítáno s nákl. 20 tun do
1 vagonu. Celkem je třeba přesunouti 350 osob, včetně důstojníků a členů vlád. delegace v tom poštu jsou voj. osoby od VOÚ a velitelství okresů, z nichž větší část byla
odeslána k 1. čs. sboru. Dále je připraven transport nových doplňků pro 1. čs. sbor
v poštu 150 osob. Váha materiálu pro přesun obnáší 160 tun. Při kalkulaci 10 tun pro
vagon nebo 30 osob je třeba celkem 3 osobní, 14 krytých vagonů pro mužstvo, 16 pro
materiál. Přistaveno bylo 11 vagonů, je tudíž třeba přistaviti ještě 2 vagony osobní a 20
krytých vagonů.
Na Karpatské Ukrajině zůstanou z bývalých okres. velitelství po 1 důstojníku a 10
mužů účetního a pomocného personálu pro výplatu vyživovacích příspěvků pro rod.
voj. do té doby, než výplaty příplatků bude vyřešeno v rámci úřadu představitele čs.
vlád. delegáta pro Karp. Ukrajinu. dále zůstane fin. pohr. stráž v počtu 165 osob po
projednání celní ochrany hranic s N. R. Zakarp. Ukrajiny.
Tímto telegramem se upravuje hlášení mjr. Mišina, jelikož máme naprostý nedostatek benzinu prosím uvolniti a dodati nám urychleně 1 ½ t benzinu pro dovoz materiálu na nádraží a převoz osob od voj. vel. okresů do Chustu. První železniční
transport odjede 29. ledna 1945 v dopoledních hodinách.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 28.

Správně nejspíše: věcech.
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DOKUMENT 316

1945, 29. ledna, Moskva – Dotaz generála H. Píky, zda je ministerstvo národní obrany ve spojení s generálem A. Hasalem, s případnou žádostí, aby radiospojení navázal i s ním.

Prosím o s dělení zda jste ve spojení s Hasalem. V kladném případě nechť navazuje
spojení s námi, eventuelně nechť sdělí přes Vás technická data. My ho posloucháme,
dosud jsem ho však nezachytili.607
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-364/1, Zpráva ze dne 29. ledna 1945; ZOE 012940-45.

DOKUMENT 317

1945, 1. února, Moskva – Generál A. Hasal prostřednictvím generála H. Píky urguje
u ministerstva národní obrany a hlavního velitelství vyřízení svých depeší z roku
1944.

MNO a HV:
Urguji vyřízení depeší z roku 1944.
Dále urguji odpověď MNO na depeši 608 týkající se návrhu na upravení vojenských
otázek na OÚ.
Odvody pro 1. čs. sbor pokračují. Od 11. do 23. ledna odesláno ke sboru 5 důstojníků, 413 vojínů. Velkem ku sboru odesláno 6.200 mužů. Odesílání presentovaných
překáží nedostatek dopravních prostředků. Velitelství sboru nemůže dopravních prostředků poskytnouti.
Rodinám čs. vojínů vyplácí se podpory na živobytí.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/2/32, č. j. 3095/taj. 1944, ZOE 020101-45. Dále tamtéž,
f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. j. 5091.

DOKUMENT 318

1945, 3. února, Košice – Telegram generála A. Hasala veliteli 1. československého
armádního sboru v SSSR s žádostí o benzin k dopravě cenného materiálu z Trebišova do Košic.

Přesun čs. vládní delegace a VOÚ byl proveden autotransportem do Košic, jednal
železničním převozem do Trebišova. Přesun příslušníků čs. vl. delegace a materiálu
z Trebišova do Košic vyžádá si asi skoro 10 t benzinu. Poněvadž VOÚ vyčerpalo auto-
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Z Londýna byla téhož dne odeslána depeše: Gen. Hasal: „Píka hlásí, že dosud není s Vámi ve spojení, ač
Vás denně poslouchá. Žádá, abyste mu sdělil přes nás Vaše technická data potřebná pro přímé spojení
s ním /Vaše frekvence, volací znaky, čas zahájení spojení – udat zda středoevrop. nebo moskev. času/.“
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-100/5.
Tzn. č. j. 62 ze dne 23. prosince 1943.
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mobilním převozem už všechny své zásoby APH, žádám Vás o laskavé dodání aspoň
2 tun benzinu, aby aspoň peněžní asignace a jiný cenný i potřebný materiál mohl být
neprodleně přesunut do Košic. Pro požadované APH odesílám Studebacker.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 31 i č. j. 5011.

DOKUMENT 319

1945, 4. února – Zápis osvětového důstojníka 1. československého armádního sboru
v SSSR štábního kapitána J. Procházky o jednání československého vládního delegáta s velitelem 4. ukrajinského frontu.

Zápis
o jednání u velitele 4. ukr. fronty 4. února 1945
I. První a hlavní otázka – obnova železnice do Popradu
Fronta žádá: 1./ kolem 10.000 dělníků denně, 2./ postarat se o mzdy těchto lidí,
3./ opatřit povozky; 4./ opatřit dříví a stavební materiál; 5./ shromáždit železničáře;
6./ uvésti do pořádku budovy atd.; 7./ uvésti železnici do Popradu.
Velitel vzal na vědomí zásadní souhlas vládního delegáta. Prakticky. Fronta pošle
2 zástupce do Košic, a to plk. Ivanova /pro stavbu/, plk. Zeleňova /pro organisaci
služby/. fronta radí využít železničářů ihned jako organisátorů stavebních a jiných
prací.
II. Fronta bere potraviny a píci a neplatí.
Fronta žádá, aby byly stanoveny maximální ceny na zemědělské produkty, aby
mohla zaplatiti nevyrovnané účty.
Dohodnuto: Vládní delegát pošle frontě ještě v tomto týdnu vypracovaný návrh
úpravy cen a pak fronta pošle svého odborníka do Košic k projednání a dojednání
konkrétních otázek.
III. Cukrovar v Trebišově
Vládní delegát pošle odborníka prohlédnout zařízení cukrovaru, vyvezené Němci
do Batizovců, a pak bude informovat velitelství fronty o výsledku. Bude-li to účelné,
převeze železnice na rozkaz fronty zařízení zpět do Trebišova, aby cukrovar mohl obnovit výrobu.
IV. Čára pásma válečných operací.
Čára probíhá podle rozhodnutí velitele fronty takto: stará Lubovňa v to /t. j.
v pásmu pod správou vládního delegáta/, Gňazda mimo, Spišská Bela mimo, Kežmarok mimo, Poprad mimo, Dobšiná v to, Plešivec v to.
Fronta si vyžaduje pro sebe i v pásmu pod správou vládního delegáta ochranu
a očišťování týlu, t. j. bude míti komendanty na silnicích, železnicích a ve městech,
a bude provádět svými orgány očišťování týlů od špionů, diversantů atd.
Fronta nabízí, že předá lidovému soudu Slovenské Národní Rady 5 Slováků špionů, a žádá o sdělení, zda a kdy může tyto lidi předat Sl. N. Radě.
Vládní delegát prohlašuje, že pozítří pošle zprávu, zda a kdy bude možno uskutečnit předání zločinců, aby byli postaveni před lidový soud Sl. Nár. Rady.
Fronta slibuje, že vydá pokyn, aby při zjišťování a zajišťování zrádců byly úžeji přibírány Národní výbory.
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V. Radiové přijímače.
Fronta poukazuje na to, že nemůže použít svobodný zákon mít radiopřijímače.
Mohlo by to být změněno jedině na základě rozhodnutí Moskvy. Radiopřijímače sbírají Národní výbory.
Vládní delegát má podat písemné prohlášení či vyjádření, které bude předáno Moskvě.
Fronta radí zařídit radiové uzly a tlampače, radiopřijímače ponechat jedině personálně určitým, spolehlivým lidem.
VI. Otevření obchodů.
Fronta žádá, aby byly otevřeny obchody.
Vládní delegát prohlašuje, že upozorní Sl. N. Radu, aby obchody byly otevřeny.
Fronta upozorňuje, že armáda má právo otvírat obchody Němců, Maďarů a quslingovců, kteří utekli.
VII. Získávání potravin pro obyvatelstvo.
Fronta dá poukaz komandantům, aby povolovali získávání a dopravu potravin pro
místní obyvatelstvo.
VIII. Peníze pro Čechy a Moravu.
Fronta prosí, aby vládní delegát spravil oficiálně frontu o vydání nových peněz
pro Čechy a Moravu.
IX. Petruščák.
Fronta prosí o písemné sdělení ve věci představitele vládní delegace pro Zak. Ukrajinu – p. Petruščáka.
X. Chust.
Fronta prosí, aby gen. Hasal písemně oznámil, co ponechal v Chustu a co bylo převedeno do Košic, dále kdo zůstal v 5 východních okresech Zak. Ukrajiny
ABS, sb. „S“, sign. S-16/9; rukopisný originál.

DOKUMENT 321

1945, 12. února, Londýn – Depeše hlavního velitele generála S. Ingra pro generála
A. Hasala s pokyny o činnosti na osvobozeném území Slovenska v důsledku rozdělení poměrů mezi československým vládním delegátem a Slovenskou národní
radou.609

Rozdělení vládní moci na OÚ Slovenska, mezi vlád. delegáta a SNR bude mít vliv
i na Vaše vojenské úkoly, kterými jste byl pověřen jako voj. orgán vlád. delegáta. Nevyřešená otázka provádění dohody z 8. května činí obtížným i Vaše postavení vůči
sovět. orgánům v provádění úkolů vojenských.
Obojím je vytvořena situace, ve které Vám nelze dáti přesné rozkazy, co a jak provádět ve voj. věcech. Proto v dohodě s MNO a ze souhlasu presidenta republiky Vám
sděluji toto:
Vycházeje z úkolů a směrnic, které Vám byly dány pro tvoření nových jednotek
a pro vojenskou organisaci na OÚ a snažte se splniti co nejvíce z toho, jak to místní
poměry dovolí. Při tom však veškerou snahu soustřeďte na to, aby především byl doplňován sbor a po doplnění aby stavěny ty útvary, kterých potřebují brigády k svému
rozšíření na divise. Souhlas s tím byl dán již Píkovi pro sbor.
Přitom jednejte v těsné dohodě s vlád. delegátem a SNR. ve voj. věcech jednejte po
domluvě s vel. sboru, resp. své úmysly dejte zastávati i jím u 4. U.F. A oba společně postupujte v přizpůsobení k požadavkům V. 4. U. F.
Od důstojníků vyžadujte takt, rozvahu a prozíravost, jak ve styku s místními orgány tak i s ruskými činiteli. V případech provinění zakročte bezohledně a bez meškání.
Počítejte, že jednání pres. republiky v Moskvě vnese rozhodnutí do nejasného
stavu. Uvědomte o tom min. Němce i vel. sboru. Píka Informován.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/82/32, č. j. 3094/taj. 1944. Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR,
sign. 211/1/30, depeše poř. č. 6864/3.

DOKUMENT 320

1945, 12. února, Londýn – Odpověď hlavního velitele generála S. Ingra na urgenci
generála A. Hasala z 1. února 1945 na vyřízení depeší z roku 1944.

Na vaši depeši, došlou skrze Píku, urgující vyřízení depeší r. 1944, sděluji:
Z r. 1944 zůstaly nevyřízeny jediné depeše, které jste zaslal po min. Němcovi do
Moskvy. Vaše návrhy a požadavky v nich obsažené nelze vyřešiti vojenskou cestou,
dokud nebude o nich dojednáno rozhodnutí cestou diplomatickou. K tomu pravděpodobně dojde až za osobního jednání presidenta republiky v Moskvě.
ostatní jednotlivé depeše byly vyřizovány přes Píku nebo přímo Vám.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/2/32, č. j. 3095/taj. 1944.

DOKUMENT 322

1945, 13. února, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger předává Londýnu zprávu ministra F. Němce o situaci po jeho příjezdu do Košic.

Němec sděluje. 1/ Po příjezdu do Košic sjednal jsem oficiálně se SNR: Odevzdám
jí plnou správu osvobozeného území Slovenska. V mé pravomoci však zůstane styk
s vládou v Londýně, s Moskvou a sovětským velením, k nimž se SNR bude obracet jen
mým prostřednictvím. V mé pravomoci budou dále věci celostátní. Protože agenda se
zmenšila, deleguji některé úředníky do správního aparátu SNR. Jména a platy sdělím dodatečně. Platy jejich i ostatních budou upraveny podle slovenského schematu.
609
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Depeše vycházela z usnesení na poradě u prezidenta republiky dne 8. února 1945: „1/ Odtud nelze dát
přesné pokyny gen. Hasalovi pro jeho poměr k SNR, Vl. del. a Sovětům. Uložiti mu, aby vyvíjel svoji činnost čistě podle místních poměrů, v duchu působnosti a úkolů mu původně určených, avšak v dohodě s Vl.
del., SNR a se Sověty.“ VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/82/32, č. j. 3094/taj. 1944.
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SNR hned na to mě žádala, abych se dohodl o jejich aktuálních potřebách se štábem
fronty, kam jsem byl pozván 4. února. Tam byla především stanovena demarkační
čára, která zahrnuje Spišskou Belu, jde mimo Kežmarok a Poprad zahrnujíc Dobšinou.
Na východ od čáry platí plná čs. suverenita a čs. zákony. Sovětské velení vyhradilo si
však v této oblasti z důvodu bezpečnosti zázemí dozor nad dopravou a telekomunikacemi. Budou mu podřízení vojenští velitelé měst a budou mít právo zatýkat nebezpečné elementy bez ohledu na národnost (sic). Dále nás velení požádalo uvést co
nejdříve do provozu trať Trebišov – Poprad, která je do Trebišova z východu již sjízdná.
Žádal dál co nejrychleji stanovit základní ceny a otevřít obchody. Slovenská měna
bude obíhat vedle poukázek v poměru 1 : 1. Dohodl jsem se též, že SNR sama zabezpečí Rudou armádu před nepřátelskými elementy, při čemž služba v bývalém četnictvu, policii, úřadech atd. nebude důvodem k paušálnímu zatýkání, ale každý případ
bude posuzován zvlášť. Žádal jsem, aby důvěryhodným byly ponechány radio-přijímače už konfiskované, při čemž seznamy by daly Národní výbory. Tuto věc velení
musí předložit Moskvě. Štáb dále sdělil, že podle instrukcí z Moskvy veškerý majetek
uprchlých Němců, Maďarů a kolaborantů stává se kořistí k disposici Rudé armády.
Mám za to, že tuto definici je třeba precisovat a dát mi instrukce. V souhlase se štábem
doporučil jsem SNR provést mobilisaci důstojníků kádrových do 50 let, reservních
do 45, poddůstojníků a vojínů do 40 let na celém území osvobozeném IV. ukrajinskou
frontou. Žádal jsem SNR, aby mobilisační vyhláška MNO schválená, byla podepsána610 a vyhlášena SNR. Rozhodnutí mi sdělí.
2/ Nemám zpráv, jak vlastně skončily porady se SNR v Londýně a zejména též
o osudu „VOU“, které nebylo pojato v úmluvu z 8. května m. r. věc působí stále obtíže
s obou stran. Prosím co nejrychleji rozhodnout a navrhuji po poradě s velením sboru
a se zřetelem na předchozí pořady politických porad co se sborem, aby „VOU“ bylo
likvidováno, gen. Hasal jmenován vrchním velitelem, Svoboda jeho zástupcem a velitelem zasazených vojsk, Boček náčelníkem štábu. Při tom však je nutno rozhodnout
otázku vojenské mise, podle úmluvy z 8. května, neboť na čs. území jsou též jednotky
II. ukrajinské fronty, s nimiž nemáme spojení. Bylo by dobré jmenovat Píku šéfem
mise a pro každou frontu určit vyššího styčného důstojníka. Dále naléhavě prosím,
aby k úřadu delegáta byl poslán Václav Holub.611 O věci je informován Majer.612 Na
našem území přibyli členové SNR ing. Styk,613 pplk. Lichner614 a Ferjenčík615 a major
Nosko.616
Prosím o sdělení, jak vláda rozhodla v záležitosti vyznamenání.
AÚTGM, f. EB II/1, DEP/16/216, Depeše došlé poř. č. 451.

DOKUMENT 323

1945, 16. února, Košice – Třetí situační hlášení generála A. Hasala o osvobozeném
území.

Velitelství osvobozeného území
Čj. 25/taj. 1945
Věc: Situační zpráva VOÚ
za dobu od 25. XII. [1944]15. II. 1945

Košice, 16. února 1945.

Vojenská kancelář presidenta
Republiky

Londýn
Přílohy: 10 + 1
I. Všeobecná část
Navazuje na moji situační zprávu čj. 64 taj. ze dne 24. prosince 1944 hlásím, že celková situace na Karpatské Ukrajině koncem roku zůstala bez podstatných změn. Politická nejistota zhoršovala se ještě více tím, že nebylo zpráv o výsledku jednání čs.
vládního delegáta v Moskvě. Tento stav odrážel se ve všech oborech státní administrativy i v obyvatelstvu. Čs. vládní delegace přerušila veškerý styk s místními úřady
a Národními Výbory, což znamenalo prakticky ukončení prací úřadu vládního delegáta kromě vnitřního úřadování. Velitelství osvobozeného území pokračovalo ve své
činnosti přes všechny obtíže, způsobené nevyjasněním poměru VOÚ vůči velitelství
IV. ukrajinské fronty a jednostranným výkladem úmluvy ze dne 8. května 1944 mezi
čs. správou a sovětským vrchním velitelem. Nebylo proto možné přikročiti podle uvedené úmluvy čl. /b k tomu, aby bylo započato se znovuzřízením čs. branné moci. Zřízené útvary /DVS 15 s výcvikovými středisky v Sevljuši a Krivé/ musely býti podle
rozkazu vel. IV. UF zrušeny a jejich příslušníci odesláni k velitelství sboru. Zřízení
školy pro výchovu důstojníků v zál. nebylo povoleno a konečně nařízeno snížiti i počty
strážních oddílů v jednotlivých okresech. Velitelství IV. ukrajinské fronty dokonce nařídilo rozpuštění štábní roty VOÚ, jakožto „nezákonné jednotky“. Přesto že do čs.
správy odevzdané území nebylo již v prosinci pásmu vlastních válečných operací, sovětské autority pokračují v plném výkonu veřejné moci.
Čl. 7 zmíněné smlouvy nevešel vůbec v platnost, neboť jurisdikci na osvobozeném
území provádí jedině sovětské autority. Šetření proti čs. voj. osobám dělo se tím způsobem, že sovětský velitel města vyžádal si odeslání příslušných osob. Šetření prováděl
buď sám sovětský velitel města nebo jiní sov. orgánové. K těmto šetřením nikdy nebyl
připuštěn nikdo z VOÚ, ač o to bylo žádáno. VOÚ proto případ od případu žádalo
skrze sovětského styčného důstojníka IV. ukrajinské fronty o sdělení jak s jmenovanými
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Po straně je tužkou, snad šifranta, dopsáno: „to je nejasné! také by mohlo být podepsáno ‚mnou‘.“
Václav Holub (1909, Hodonín – 2004, Londýn). Politik Československé sociální demokracie. Více:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Holub (citováno k 12. 8. 2016).
612
Václav Majer (1904, Pochvalov – 1972, College Park, Maryland). Politik Československé sociální demokracie, který tehdy zastával funkci ministra průmyslu, obchodu a živností v exilové vládě. Více:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Majer (citováno k 12. 8. 2016).
613
Jozef Juraj Styk (1897–1965). Více: http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Juraj_Styk (citováno k 12. 8. 2016).
614
Viliam Ján Lichner (1902–1977). Zástupce velitele 2. československé samostatné paradesantní brigády
v SSSR, po 28. říjnu 1944 velitel Československé partyzánské brigády ve svazku Chruščov a 31. ledna
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1945 se ve spolupráci s jednotkami 1. československého armádního sboru v SSSR podílel na osvobození
Brezna. Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 171–172.
MVDr. Mikuláš Ferjenčík (1904, Polomka – 1988, Littleton, Colorado). Člen delegace ilegální SNR,
která 4. srpna 1944 odletěla na sovětskou stranu, odkud se vrátil 4. září 1944 a následující den byl jmenován povereníkem SNR pro národnú obranu. Po bojích v horách přešel 28. ledna 1945 frontu. Více:
Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 72–73.
Julius Nosko (1907–1986). Náčelník štábu 1. československé armády na Slovensku, který 31. ledna 1945
přešel frontu. Více tamtéž, s. 208.
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bylo naloženo a o výsledku šetření. V mnohých případech však nebyla dána odpověď.
Čs. voj. mise podle čl. 4 této dohody nebyla dosud zřízena a VOÚ plnilo současně
funkci této mise, což bylo na závadu služby VOÚ. Čj. 331/dův. ze dne 28. prosince
1944 předložilo VOÚ Vám návrh na zřízení čs. voj. mise a styčného důstojníka u velitelství II. a IV. UF.617
Jak již uvedeno v hlášení čj. 64/taj. 1944, příloha číslo 10, nařídilo velitelství IV. UF
dne 22. XII. 1944 zrušiti štábní rotu VOÚ jako nezákonnou jednotku. Naše námitky
v této věci vel. fronty nebyly vzaty v úvahu a toto trvalo na provedení svého původního
rozkazu /telegram vel. IV. UF ze dne 26. XII. 1944 – příloha číslo 1/.
VOÚ přesto však podalo písemně rozklad v této věci /čj. 332/dův. ze dne 28. prosince 1944/. na který obdrželo telegrafickou odpověď vel. IV. UF /čj.332/dův. ze dne
28. XII. 1944 a telegram vel. IV. UF – viz příloha číslo 2/.
Když pak ministr Němec 29. XII. zaslal z Moskvy telegram, ve kterém radil, aby
rozkaz velitele fronty ohledně štábní roty byl vyplněn, nařídil jsem snížení počtů velitelství OÚ na minimum. příslušný návrh jsem zaslal vel. IV. UF, které s ním souhlasilo a vyžádalo si jmenný seznam všech důstojníků a osob mužstva, které byli
ponecháni u VOÚ a fin. pohr. stráže.
Přebyteční důstojníci a mužstvo VOÚ a VVO byli odesláni k náhr. pluku podle
transportních možností ve dnech 29. XII. 1944 – 12. I. 1945. Počty VOÚ a VVO uvedeny v příloze číslo 3.
1. ledna 1945 div. gen. Hasal s konsistr. radou Hálou a Dr. Šrobarem jednal s velitelem IV. UF v Michalovcích. /Zápis o jednání příloha čís. 4/.
V měsíci lednu nedostatek dopravních prostředků nedovoloval prováděti presentaci v širším měřítku. K presentaci dobrovolně se hlásily osoby voj. službou povinné,
dále studenti středních škol v Chustu, Sevljuši, někdy i celé třídy /septima a oktáva/.
Docházeli studenti z Mikačeva a Berehova, rovněž dívky a žádali o dobrovolný vstup
do čs. armády. Pro nedostatek dopravních prostředků byl značný počet těchto osob
odeslán pěším pochodem k presentaci k náhr. pluku do Humenného.
Nábor do RA již ustal. Jedním z důvodů je skutečnost, že počty schopných branců
byly vyčerpány, dále i to, že značné procento osob odvedených do RA zběhlo. Tito
zběhové skrývají se v lesích a jich počty stále stoupají. Počet zběhnutí s čs. armády naproti tomu jest velmi nepatrný.
Těžké poměry, za kterých VOÚ muselo pracovati chrakterisuje také telegram vel.
IV. ukrajinské fronty, ve kterém byl napaden náčelník štábu VOÚ plk. gšt. Hrabovský,
že béře do čs. armády osoby německé národnosti. Celá věc byla podrobena šetření
a zjištěno, že se nezakládá na pravdě. V podstatě šlo o dobrovolníky Pilzer a Lukač, oba
slov. národnosti z Karpatské Ukrajiny, kteří byli presentováni u VVO Chust počátkem prosince 1944. Vel. IV. UF byl o věci informován zvláštním přípisem. /Opisy došlého a odeslaného telegramu – příloha číslo 5/.
10. ledna náčelník štábu IV. UF žádal o vysvětlení ohledně příjezdu mjr. Prokeše
a občana Říhy z Rumunska do Užhorodu, dále o příjezdu ppor. Horného z Moskvy,
aniž by se oba ohlásili u štábu fronty anebo u sovětského vojenského velitele v Chustu.
Každá osoba přibyvší ze zahraničí na území osvobozené RA musí míti k tomu povo-

lení z Moskvy a musí se hlásit u sovětského vojenského velitele města. Na tento telegram zaslána odpověď, že o příjezdu mjr. Prokeše a Ing. Říhy byl telegraficky uvědoměn gen. plk. Mechlis a že oba měli propustku do Užhorodu a zpět od sovět. vel. města
Bukurešť a že ppor. Horný podle rozkazu čs. voj. mise v Moskvě a se souhlasem sovětských autorit doprovázel z Moskvy zásilku peněžních asignací.
Na žádost velitel 1. čs. sboru byl dne 11. ledna odeslán plk. Satorie, kterého si vyžádal jako velitele 1. čs. sam. brigády místo brig. gen. Bočka, kterého zatímně ustanovil zástupcem velitele sboru.
Dne 14. ledna pokusila se milice města Chust obsaditi budovu čs. vládní delegace.
/zpráva o tomto incidentu s příslušnými přílohami uvedena v příloze číslo 6/.618
Dne 17. ledna vrátil se ministr Němec s delegací SNR s Moskvy a 18. ledna s gen.
Hasalem měl jednání u velit. IV. UF v Michalovcích ohledně svého zájezdu do Moskvy
a zároveň žádal, aby čs. vládní delegace a Slovenská Národní Rada byly přemístěny na
osvobozené území Slovenska buď do Trebišova nebo do Košic.619
Jako nová západní hranice území odevzdaného do správy čs. vládnímu delegátovi
stanovena čára: Stará Lubovňa /včetně/ – Gňazda – Spišká Biela – Kežmarok – Poprad /všechna místa mimo/ – Dobšina – Plešivec /obě včetně/.
Na konec pak projednána otázka doplňování 1. čs. sboru. Podle sdělení velitele
IV. UF, vrníc velitelství RA nařídilo postavení 4. sam. brigády podle předepsaných
počtů pro 1. brigádu a znovu postavení 2. čs. sam. brigády.
Gen. Svoboda dostal od velitele fronty povolení provésti na osvobozeném území
Slovenska mobilisaci osob pro doplnění 1, 2. a 3. brigády a pro postavení 4. brigády.
Podle propočtů bude třeba: pro 2. brigádu asi 4.000 osob, pro 4. brigádu 5.500 osob
a pro náhr. pluk 3.500 osob jako první záloha pro jednotky sboru, t. j. celkem 12.000
osob, z toho 1.000 důstojníků, 2.000 poddůstojníků a 9.000 mužů. Mobilisaci provede
si velitelství sboru svými orgány. Na území odevzdaném do správy vládnímu delegátu
mobilisaci vyhlásí SNR.
Na požádání SNR vypracovalo velitelství OÚ rozsah mobilisace a znění mobilisační vyhlášky, jejíž konečnou úpravu a znění si provedla SNR. Dále na požádání SNR
vypracován návrh na povolání koní pro 1. čs. sbor, který požaduje doplnění 180 jezdeckými. 560 tažnými a 560 dělostř. koňmi.
Styčným a informačním důstojníkem v Košicích ustanoven plk. gšt. Vrzáček s úkoly:
1/ styk se sovětským velitelem města,
2/ projednávání veškerých záležitostí s místní Nár. stráží,
3/ podávání informací a zajištění ubytování.
II. Organisačně-osobní část:
Vzhledem k nedostatku dopravních prostředků a k zprávám, že početní stavy 1. čs.
sboru jsou překročeny a že u náhr. pluku v Humenném nepostačuje ubytování ani
příděl proviantu na počet presentovaných osob, bylo přijímání nových branců ve všech
okresech omezeno na nejnutnější míru.
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Viz DOKUMENT 307.
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Nepublikuje se. „Zjištěné ztráty při incidentu dne 14. I. 1945 v Chustu“ – celkem uvedeno 64 položek, většinou součástí výstroje, ale i 1 sovětský automat, 17 pušek, 5 psacích strojů, 90 žárovek, jídlo, tabák atd.
Zápis o jednání viz DOKUMENT 306.
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[1/] V době od 24. XII. do 30. ledna bylo presentováno 679 osob. Kromě toho bylo
k náhr. pluku odesláno asi 400 nepresentovaných dobrovolníků /většinou studentů/,
buď náhodnými auty /odběr proviantu, benzinu a pod./ nebo i pěšky.
2/ Před odjezdem VOÚ z Chustu hlásilo se mnoho mladších i starších lidí, vojáků
i nevojáků do čs. armády, jejich žádosti nebylo však možno z technických důvodů vyhověti.
3/ Po odchodu vl. delegáta a VOÚ z Karpatské Ukrajiny byly ponechány na území
KU tyto čs. voj. orgány:
Důstojník přidělený representanti vládního delegáta s nejnutnějším pomocným
personálem,
VVO Chust, Sevljuš, Volové, Ťačevo, Rachovo s nejnutnějším pomocným personálem pro výplatu rodinných vyživovacích příspěvků,
Velitel oddílu pohr. fin. stráže.
4/ Veliteli pohr. fin. stráže byla stanovena nová úprava služ. poměru PFS po odchodu vl. delegáta na osvobozené území Slovenska – viz příloha číslo 7.
5/ Od 6. listopadu 1944 do 15. února bylo odesláno na doplňcích k 1. čs. sboru:
6735 osob. Přehlede transportů v době od 29. XII. 1944 do 15. II. 1945 – viz příloha
číslo 8.
6/ Až do rozhodnutí čs. vl. činitelů v Londýně a po projednání příslušných věcí
s vládou SSSR VOÚ neprovádí zatím presentaci a organisování čs. voj. jednotek.
Přehled útvarů VOÚ – viz příloha číslo 9.
7/ Velitelství IV. UF rozhodlo, že mobilisaci na osvobozeném území bude prováděti velitelství 1. čs. sboru. VOÚ vypracovalo návrh mobilisační vyhlášky, dále byla připravena klasifikace a povolání koní pro 1. čs. sbor /180 Jc, 560 Vl, 560 D1/. Mobilisační
vyhláška – viz příloha číslo 10.
Mobilisace provádí v okresech:
Spišská Nová Ves, Bardějov, Kežmarok, Poprad, Snina, Levoča, Sabinov, Prešov,
Spišská Nová Ves, Humenné, Vranov n/T, Giraltovce, Trebišov, Sobrance, Košice, Michalovce, Dobšiná, Kapušany, Sečovce, Gelnica.620
8/ Do činné služby nastupují důstojníci z pov. býv. slov. armády, většinou o 2 stupně ve vyšších hodnostech než jsou důstojníci čs. armády. Na příklad plk. gšt. Nosko
Julius, který byl 1. X. 1927 povýšen na kpt. jezd. Jmenovaný absolvoval slovenskou
vál. školu a byl povýšen na mjr. gšt. Dne 23. X. 1944 byl pak povýšen na plk. gšt.
Tento rozdíl hodností působí velmi nepříznivě na morálku a spokojenost čs. důst.
sboru. Rovněž otázka zařazení těchto důstojníků jest velmi citlivou a způsobuje
mnoho nesnází i nespravedlnosti. Tak na příklad plk. gšt. Tálský byl nejprve ustanoven velitelem 1. čs. brigády, nyní zástupcem velitel. čs. brig., zatím co jeho vrstevníci
z válečné školy jsou na podřadných místech. K tomu podotýkám, že sama SNR má určité námitky oproti plk. Tálskému.
Svým čj. 350/dův. 1. odděl. ze dne 28. prosince předložil jsem návrh na úpravu
osobních otázek a provedení vyrovnávacího povýšení. Doporučuji, aby s tímto vyrovnávacím povýšením bylo začato okamžitě, neboť tyto osobní otázky důstojníků,
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velké rozdíly v hodnostech způsobí veliký neklid, nedůtklivost, poškozují jednotu
i výkon služby.
III. Ženijní věci a oddíly státní bezpečnosti.
1/ Ženijní četa, která po snížení jednotek VOÚ zůstala k disposici zúčastnila se
opravy komunikací a odstraňování minových polí. Po odeslání žen. čety k 1. čs. sboru
byly veškeré práce ponechány NV, což způsobilo, že některé práce byly úplně přerušeny a že některé nebudou dohotoveny v stanoveném čase.
2/ Oddíly pol. četníků u VVO byly sníženy tak, že v měsíci lednu čítaly pouze
1 rtm. a 24 mužů. Po odchodu VVO z Chustu byly úplně zrušeny.
3/ Organisace stanic pohr. fin. stráže zůstává beze změny.
IV. Doprava.
V důsledku ofensivních akcí 1. čs. sboru musela báti odeslána koncem měsíce prosince 1944 všechna nákladní auta a u VOÚ ponechány: 5 nákl. aut Studebacker a 1
nákl. auto Chevrolet. Těchto aut používalo se především k odvážení dobrovolníků
z jednotlivých okresů, k zásobování proviantem a dřevem, k odvodu doplňků pro 1. čs.
sbor k čs. náhr. pluku v Humenném, pro potřeby VVO, pohr. fin. stráže a pro potřeby
úřadu čs. vládního delegáta.
Z osobních aut bylo k disposici: 1 osobní auto Dodge pro potřeby čs. vládního delegáta a velitele OÚ, 1 Willys /přidělena byla nyní veliteli PFS na KU/, 1 Willys pro potřeby čs. styčného důstojníka u vel. IV. UF. Vedle toho VOÚ má ve svém počtu 6
osobních aut, které jsou k disposici úřadu čs. vládního delegáta a SNR.
Se zásobováním APH všech uvedených vozidel je VOÚ odkázáno na vel. 1. čs.
sboru; pro odvoz osob a materiálu z Trebišova do Košic přidělilo vel. IV. UF 10 tun
benzinu. Stálý nedostatek APH, rovněž nedostatek nákl. aut v měsíci lednu brzdily
převoz doplňků pro 1. čs. sbor, v důsledku toho muselo býti omezeno přijímání dobrovolníků a presentování čs. voj. osob v záloze.
V. Materielní situace.
1/ Materielní situace v měsíci lednu na území KU zůstalo bez podstatných změn.
Stravování důstojníků i mužstva velmi dobré.
2/ Proplácení rekvisičních stvrzenek a vyplácení vyživovacích rodinných příspěvků na KU bylo obyvatelstvem velmi příznivě kritisováno a bylo i po této stránce
nejlepším důkazem správného plnění všech povinností čs. státu vůči svým občanům.
3/ Vyplácení vyživovacích rodinných příspěvků a 5 okresech KU /Ťačevo, Rachovo, Volové, Sevluš, Chust/ se provádí prostřednictvím příslušníků VVO.
4/ Materielní situace na osvobozeném území Slovenska není velmi příznivá /exploatace RA, nedostatek dopravy, obavy obyvatelstva před dalšími zákroky ze strany sovětských autorit, nesprávná distribuce a pod./. Není dostatek chlebovin, jeví se nedostatek
masa, tuků, cukru, tabáku, koření, soli, textilního zboží, kůže, drobného průmyslu.
5/ Z Chustu do Košic bylo přivezeno:
15 tun ovsa,
8 tun mouky,
32 tun luštěnin,
5 tun soli.
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6/ Stravování mužstva vyhovující, stravování důstojníků a rotmistrů zatím s mužstvem, později v důst. jídelně.
7/ Velká nedostatek kuřiva pro mužstvo a důstojníky. Otázka zásobování kuřivem
vyžaduje vhodného a rychlého řešení.
8/ byl vypracován návrh na úpravu peněžních náležitostí mužstva a důstojníků
podle zásad platných na území Slovenska v době povstání 1944.
VI. Různé.
1/ Prosím o vyřízení těchto telegramů:
a/ telegram číslo 22 ze dne 18. listopadu 1944 – ve kterém žádám pokyny
ohledně provádění plánu ŠVBM, projednání mise ve smyslu dohody, dekret, kterým
se stanoví voj. služební povinnost některých osob, dále výnos MNO o zařazování důstojníků,
b/ telegram číslo 28 ze dne 20. listopadu 1944 ohledně zřízení polních soudů
na osvobozeném území,
c/ telegram číslo 53 ze dne 26. listopadu 1944 ohledně udělení čs. vál. vyznamenání,
d/ telegram číslo 96 ze dne 15. prosince 1944 ohledně přiznání hodnosti škpt.
Stanislav Chylia a zaslání výnosu, ve kterém je řešena otázka přiznávání hodnosti důstojníků a rotmistrů býv. slov. armády při zařadění do čs. armády.
e/ telegram číslo 97 ze dne 15. prosince 1944 ohledně zřízení oblasti polních
soudů na osvobozeném území a vydání nového dekretu o polním soudnictví. Oznámení se žádá rozhlasem, dále žádost o přenesení vrchního polního soudu k VOÚ,
f/ telegram číslo 5023 ze dne 9. ledna 1945 návrh na mimořádné povýšení
resp. jmenování důstojníků,
g/ telegram číslo 5052 ze dne 11. ledna, kterým urguji zaslání dekretu presidenta ohledně přijímání důstojníků, dále odpověď na čj. 330 1. odděl. 1944 ohledně
úpravy povyšování.
Dále prosím o odpověď na čj. 62 taj. VOÚ ze dne 23. prosince, týkající se návrhu
na úpravu voj. otázek na osvobozeném území.
2/ Prosím o urychlené sdělení, jak byla projednána otázka nových jednotek.
V kladném případě třeba vyřešiti otázku dodání výstroje. Nebude-li včasně dodání
možné z jakýchkoliv důvodů, bude třeba jednati o dodání ze všech výhodných pramenů.
3/ Podle telegramu gen. Píky, ze den 29. XII. 1944 mají býti všichni důstojníci,
kteří přibudou ze zahraničí, odesláni k náhr. pluku, kde projdou krátkou dodatečnou
přípravou ze sovětské taktiky a bojových zkušeností RA. Návrh na stáže důstojníků
VOÚ u 1. čs. sboru byl podán, vzhledem k ofensivním akcím sboru však nemohl býti
zatím realisován.
Velitel osvobozeného území
div. gen. Hasal621

PŘÍLOHA číslo 1
T e l e g r a m číslo 49.622
Číslo 3786-327, [dne] 26.12. 17.20. [hod.] Město Hust. Div. gen. Hasalu-Nižborskému:
Vážený pane generále!
1./ Jako odpověď na Váš telegram číslo 109623 sděluji:
Jak je Vám známo z dohody mezi Sovětským svazem a Československem, nejvyšší
moc a odpovědnost ve všech věcech, vztahující se na vedení války, je v pásmu válečných operací v rukou vrchního velitele sovětských /:spojeneckých:/ vojsk. Všechny
čsl. jednotky, nacházející se na čsl. území musí okamžitě výti použity pro boj s Němci –
naším společným nepřítelem.
2./ Veškeré tvoření vojenských jednotek na osvobozeném území jek Vám bylo sdělováno při našich rozmluvách, musí být prováděno jedině podle zvláštní dohody v Moskvě. Na základě toho nyní se formuje na př. I. čsl. letecká divise.
3./ Vzdor tomu pořádku byly mezi tím utvořeny v různých okresech náhr. pluk,
děl. oddíl, žen. prapor, spoj. prapor a štábní rota. Toto nezákonné tvoření vojenských
jednotek provádělo se v době, kdy I. čs. sbor naléhavě potřeboval doplnění ve spojitosti
s operačními úkoly a mým úmyslem použíti jej pro osvobozování ostatního území
čsl. Pro doplnění 1. čs. sboru jsou odeslány všechny výše uvedené jednotky – náhr.
pluk. děl. oddíl, žen. prapor a spoj. prapor. Štábní rota, proti znění čl. 3 dohody, není
dosud použita pro boj s Němci.
4./ Vycházeje ze všeho můj štáb poslal rozkaz gen. Svobodovi použíti této roty také
jako doplnění pro sbor, a v opise tento rozkaz byl poslán Vám. Jak je zřejmé, Vám nebyly sděleny všechny adresy, na které štáb rozeslal rozkaz o štábní rotě, neboť byl poslán jednotkám šifrovaně.
Sděluji Vám, že štáb. rota musí býti odeslána na doplnění 1. čs. sboru a musí přibýti na místo nejpozději 1. ledna 1945. Vy pochopíte, že nemohu vzhledem k situaci
vyčkávati návratu vládního delegáta z Moskvy, nýbrž musím rychle doplnit sbor a jednati na základě čl. 1 dohody mezi Sovětským svazem a Československem. Konkrétně,
pro zesílení sboru jsem dal souhlas gen. Svobodovi, po rozmluvách s Vámi, prováděti
nábor dobrovolníků na Slovensku a tato práce je nyní úspěšně prováděna.
Zůstávám s úctou:
gen. armády Petrov
Za správnost opisu:
plk. Koutník624

622
623
621

Následuje podpis perem.
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624

Dále viz VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 3786-327.
Viz Příloha číslo 10 DOKUMENTU 264.
Jen podpis perem.
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PŘÍLOHA číslo 2
Velitelství osvobozeného území.
Č. j. 332/dův. 1944625

28. prosince 1944.

Veliteli IV. UF gen. arm. Petrov
Velevážený pane generále!
Na Váš telegram ze dne 26. t. m. sděluji toto:
Štábní rota velitelství osvobozeného území v Chustu není bojovou jednotkou,
nýbrž je výhradně pomocným orgánem, v němž jsou soustředěny všechny složky, jichž
je nezbytně třeba pro výkon vnitřní služby u velitelství a u úřadu vládního delegáta.
Štábní rotu tvoří:
1./ osoby určené pro zajištění a střežení cenného majetku ČSR t.j. peněžních asignací v hodnotě 2 miliardy 200 milionů korun, dále majetku Čs. Č. K., budovy vládního
delegáta a skladiště materiálu, proviantu a dopravních prostředků.
2./ osoby určené pro zásobování velitelství a úřadu vládního delegáta, jakož i všech
Vámi povolených strážných oddílů, fin. pohraničních stráží a oddílů státního bezpečnostního sboru.
3./ veškeré orgány pro dopravu a spojení, jak u velitelství tak i úřadu vládního delegáta,
4./ osoby nezbytné pro výkon kancelářské a pomocné služby u velitelství a částečně i u úřadu vládního delegáta, dále personál jídelny, v níž se stravují důstojníci
i úředníci vládního delegáta, personál ošetřovny, která je jedinou pro všechny příslušníky velitelství a úřadu vládního delegáta i všech Vámi povolených složek a konečně řemeslníci pro opravy výstroje, dopravních prostředků a zařízení.
Většinu příslušníků štábní roty tvoří voj. osoby, které jsou méně schopné pro bojové jednotky a právě proto byly použity k těmto pomocným službám. Všechny osoby
přebytečné a schopné polní služby jsou postupně odesílány na doplnění 1. čs. arm.
sboru. Mimo to je v počtu osob štábní rota zahrnuto 38 žen.
Rozpuštěním štábní roty bude především znemožněno střežení a zajištění shora
uvedeného cenného majetku ČSR, jelikož v Chustu nemám žádných jiných strážních
jednotek. Rovněž bude vážně ohroženo případně i znemožněno velitelství i úřadu
vládního delegáta pokračovati v plnění jejich úkolů, poněvadž jim budou odňaty nezbytné pomocné orgány pro vnitřní službu zásobování, spojení a dopravu.
Prosím Vás proto, velevážený pane generále, abyste laskavě znovu uvážil výše uvedené okolnosti a bude-li toho třeba, prosím, abyste mne přijal spolu s politickými poradci vládního delegáta Dr. Šrobárem a Msgr. Hálou dne 30. prosince 1944, abych
Vám mohl poskytnouti případná bližší vysvětlení v této věci.
Pokud jde o část náhradního pluku, která je v Sevljuši a Krivé, byla již odeslána do
Humenného ve dnech 16. a 18. prosince t.r. Ženijní četa z Krivé, která dosud pracovala na opravách poškozených mostů, přerušila na můj rozkaz ihned tyto práce a bude

soustředěna a odeslána do Humenného dne 31. t.m. V Krivé ponechávám pro střežení
kasáren stráž o 11 mužích.
Zůstávám s úctou div. gen. Hasal.
Za správnost opisu:
pplk. Koutník626

T e l e g r a m číslo 54.627
Číslo 4591-253
Div. generálovi Hasalovi-Nižborskému.
Vážený pane generále!
Jako odpověď na Váš dopis číslo 323 ze dne 28. prosince 1944 sděluji:
1./ Činím spěšná opatření, abychom rychle doplnili 1. čs. sbor a učinili jej schopným k aktivním akcím pro osvobození Československa. S pomocí štábu fronty gen.
Svoboda provádí nábor dobrovolníků pro sbor na území Slovenska. Všechno co je
z vojenských jednotek k disposici, musí býti posláno ke sboru. Konkrétně, štábní rota,
jak Vám to již bylo sdělováno k 1. lednu 1945 musí se již nacházeti u sboru. Proto nemohu o ní měniti své rozhodnutí. Nakolik je mně známo, gen. Píka také považuje za
nutné poslati štábní rotu ke sboru.
2./ Prosím Vás také uvážit otázku odeslání ke sboru těch vojenských velitelů, kteří
jsou v různých místech v okresu Chust na východ. Pořádek v uvedeném území je zajištěn sovět. voj. veliteli a místní milicí a sbor naléhavě potřebuje doplnění důstojnického sboru. Předání vojenských velitelství pro doplnění sboru bude pro něj
podstatnou pomocí.
3./ Pro zajištění ochrany cenného majetku, o kterém píšete, má vládní delegát k disposici dostatečné množství četnictva, které vyplní tento úkol. Nic nenamítám proti ponechání k vaší disposici 38 žen ze štáb. roty, o kterých píšete, poněvadž konají různé
práce u delegace. Všechny ostatní příslušníky štáb. roty a voj. velitelství prosím poslati k disposici gen. Svobodovi.
4./ Přijati Vás s Dr. Šrobárem a Msgr. Hálou mohu teprve 1. ledna 1945 v 13.00
hodin.
Zůstávám s úctou k Vám:
gen. armády Petrov628
Za správnost opisu:
pplk. Koutník629

626
627
628

625

Dále viz VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 2/2/1, č. j. 332/dův. 1944.
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629

Jen podpis perem.
Dále viz VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 4591-253.
Text telegramu byl dne 9. ledna 1945 odeslán radiostanicí Vladislav do Londýna jako příklad situace.
VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-100/4.
Jen podpis perem.
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PŘÍLOHA číslo 3
Minimální složení a počty VOÚ a podřízených útvarů.
1./ Velitelství:
2./ Pom. četa :
3./ Četa sboru st. bezpečnosti:
4./ četa dopravní:

5./ Četa intendační:
6./ Četa transitní:
C e l k e m:
VVO Chust:
VVO Volové, Rachovo,
Sevljuš, Ťačevo po
Četa žen:
Strážní družstvo Krivá

1 generál, 17 důstojníků,
3 důst.
4 rtm.
1 důst.
1 rtm.
1 družstvo osobní aut,
1 družstvo nákl aut.,
1 družstvo vozatajské,
dílny
celkem
1 rtm.
1 důst.
1 rtm.
1 důst.
1 rtm.
24 důst.
9 rtm.

39 mužů,
39 mužů
4 mužů
162 mužů

2 důst.

12 mužů,

1 rtm.

46 mužů,
44 mužů,

2 důst. 2 rtm. 30 mužů,
1 důst.
1 rtm. 38 žen,
1 rtm. 10 mužů.

C e l k o v é p o č t y VOÚ a podřízených jednotek
1 generál, 34 důst., 19 rtm., 342 mužů
Zvláštnípřidělení:
1 generál /brig. gen. J. Kratochvíl/
2 plk. /Vrzáček, Satorie/.

PŘÍLOHA číslo 4
ZÁPIS
o jednání s velitelem IV. ukrajinské fronty gen. arm. Petrovem dne 1. ledna 1945
v Michalovcích
Přítomni: Za Rudou armádu: gen. arm. Petrov, velitel IV. UF,
gen. plk. Mechlis, člen voj. sovětu IV. UF
Za čs. vládní delegaci: Dr. V. Šrobár, předseda Slov. NR,
Msgr. Fr. Hála, polit. poradce vládního delegáta,
div. gen. A. Hasal, velitel OÚ,
pplk. jezd. R. Kokrda, styčný důst. u vel. IV. UF.
Jednání bylo zahájeno ve 12.30 hod. /středoevr. času/.
Nejprve byly projednány věci vojenského rázu, při čemž gen. arm. Petrov poukázal
na to, že podle pokynů sovětského vrchního velitelství musí co nejdříve doplniti 1. čs.
sbor, aby byl plně schopným boje. sbor s nynějšími počty a při stávajících nedostatcích
není dobře použitelný pro bojové úkoly. Schází mu ještě doplňky na předepsané počty
a to jak mužstva, tak i důstojníků. Proto je jeho snahou dáti mu vše co potřebuje, proto
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tak naléhá, aby vše schopné z vojenských osob na osvobozeném území bylo dáno
sboru. Jeho žádosti nezněly již tak kategoricky jako telegramy, zaslané VOÚ v těchto
věcech. Byly to spíše žádosti, aby vše bylo co nejdříve upraveno.
Div. gen. Hasal sdělil pak, co vše již bylo s naší strany na telegrafické rozkazy a žádosti zařízeno. Velitelství OÚ má připraveno k odeslání všechno přebytečné mužstvo
/asi 350/ a asi 15 důstojníků. Není možné odeslati všechny, neboť by tím byla naprosto ohrožena životaschopnost velitelství i úřadu vládního delegáta, neboť za stávajících
poměrů nemůže ničeho požadovati od NV. Musíme se sami zásobovati, potřebujeme
vlastní řezníky, pekaře, šofery, řemeslníky a pod. Ponecháváme jen nejnutnější počty,
Snažíme se, pokud je to v naší moci, dáti sboru více, aby byl co nejdříve doplněn. Auta
pro převoz voj. osob štábní roty byly od sboru již vyžádány a nyní se provádí reorganisace /snížení počtů/ strážních oddíl§ a vojenských okresních velitelství a všechny
přebytečné osoby budou rovněž odeslány ke sboru.
Gen. arm. Petrov po té opět zdůraznil, že mu jde o rychlé doplnění sboru, neboť
chce, aby sbor byl účasten osvobozování dalších krajů republiky. jen při úplném doplnění může sbor splnit dané úkoly a vyhne se zbytečným ztrátám. gen. arm. Petrov
při tom sdělil, že hodlá přesunouti sbor z dosavadního prostoru více na jih asi směr
Humenné – Prešov – Spišská Nová Ves.
Žádá proto od nás, abychom dali vše, co naprosto nepotřebujeme, ať již mužstvo,
nebo důstojníky, kterých se ve sboru nedostává. Poukázal na to, že není snad třeba
vojenských velitelů okresů.
Div. gen. Hasal poznamenal, že ve smyslu požadavků velitele fronty snižuje všude
počty a to nejen mužstva, ale i důstojníků. Pokud jde o vojenské velitele okresů, nemůže je zrušit úplně proto, že nyní kromě provádění presentace, stále se hlásivších
branců do činné služby v čs. armádě, musí prováděti i výplatu vyživovacích příspěvků
rodinám našich vojáků. ONV, které podle zákona mají výplatu prováděti, odkazují
nám to dělati. My pak vzhledem k vzniklým poměrům a celkové vnitřní politické situaci nemáme možnosti je k tomu donutiti. Gen. plk. Mechlis k tomu poznamenal, že
dobrovolníci pro RA nic nedostávají a vyslovil podiv nad tím, že my nějaké příspěvky
vyplácíme. Gen. arm. Petrov na tuto poznámku uvedl, že v čs. armádě, pokud je mu
známo, podle zákona se tyto příspěvky vyplácejí. Na dotaz gen. plk. Mechlise, jak vysoké jsou tyto příspěvky, odpověděl gen. Hasal, že činí denně 3, – K na manželku,
nebo každé nezaopatřené dítě, případně rodiče, kteří nejsou schopni výdělku.
V dalším pak generál Hasal poukázal na to, že NR Zakarpatské Ukrajiny vydala dekret, kterým se zakazuje mobilisace pro čs. armádu na území Karpatské Ukrajiny
a jímž jsou dána příslušná nařízení pro všechny NV. gen. plk. Mechlis poznamenal, že
mu podobný dekret není znám a jestliže ve věci s mobilisací a náborem dobrovolníků
tak mají, doporučuje, abychom mobilisaci a nábor přerušili, abychom se vyhnuli případným konfliktům s NV. gen. Hasal podotkl, že mobilisaci již neprovádíme, nýbrž
jen nábor a že přes tento zákaz NR Zakarpatské Ukrajiny se stále hlásí u všech našich
vojenských velitelů okresů k vojenské službě noví branci. Gen. arm. Petrov v závěru
debaty o této věci rozhodl, že v náboru pro čs. armádu se má pokračovati.
Dr. Šrobár pak informoval gen. plk. Mechlise o spolupráci komunistické a demokratické strany v Slovenské NR a o dohodě sjednané v Baňské Bystrici v době povstání,
kterou obě strany jsou povinné dodržovati. Ještě v ilegalitě byla sjednána dohoda mezi
komunistickou stranou a demokratickým blokem, že jak Slovenská NR, tak všechny
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NV budou obsazovati místa podle zásady parity 1:1. Podle této dohody, kterou schválila Slovenská NR, byly přiděleny funkce a to se osvědčilo a nebylo žádných sporů.
Nyní dostal Dr. Šrobár různé stížnosti a protesty ze 14 obcí Michalovského okresu,
kde agitoval při volbách do NV p. Mauer. V protestech podepsaných místními obyvateli, si stěžují, že do výborů byli dosazeni příslušníci komunistické strany a jen nepatrný počet členů demokratického bloku, ačkoliv tyto obce mají až 80% příslušníků
demokratického bloku. Byla zde porušena dohoda o zásadě parity.
Dr. Šrobár dále podotkl, že podle poselství presidenta ČSR se připouští tvoření
i více stran, kromě uvedených dvou. Slováci se však drží baňskobystrické dohody.
Přednáší to proto, že nechce připustiti zneklidňování obyvatelstva politickou agitací,
na kterou nyní není času, nýbrž veškerý zřetel musí býti nyní obrácen na vedení války,
otázky hospodářské, zásobování a pod.
Gen. plk. Mechlis k referátu Dr. Šrobára poznamenal, že mu o těchto věcech není
ničeho známo, že p. Mauera nezná a že se do těchto věcí nemůže plésti. Přednesl pak
několik případů, kdy byla prováděna agitace pro volby do NV lidmi, o kterých se říkalo „to jsou naši lidé“ a předložil několik zachycených dopisů a písemných vzkazů
v této věci. Dr. Šrobár po přečtení, předložených mu dokumentů, zjistil, že jsou to seznamy osob demokratického bloku.
Gen. arm. Petrov k této věci poznamenal, že má na Dr. Šrobára několik požadavků:
a/ Jde především o tvrdou správu a spolupráci s RA,
b/ o udržení bezpečnosti a pořádku,
c/ o spolupráci s RA.
V dalším rozhovoru žádal Dr. Šrobár, aby bylo umožněno Slovenské NR na osvobozeném Slovensku informovati obyvatelstvo tiskem. Jde o to, aby obyvatelstvo vědělo, co je to Slovenská NR, její cíle a úkoly, dále je třeba informovati o hospodářských,
zásobovacích a jiných otázkách, požadovati podporu pro RA v jejím boji zapojením
se všech do společného válečného úsilí.
Slovenská NR chytá také vydání manifestu k slovenskému lidu. Pokud je DR. Šrobárovi známo, v Michalovcích je nějaká tiskárna, která by se pro tento účel dala využíti.
Gen. plk. Mechlis na tuto žádost poznamenal, že v Michalovcích tiskárna je a že
v ní 1. čs. sbor prozatím tiskne časopis pro místní obyvatelstvo.630 Žádal dále, aby mu
byl manifest před vydáním dán na vědomí.
Gen. arm. Petrov podotkl, že není zásadních překážek, aby nějaký časopis byl vydáván, že však je třeba, aby předem byly vyřešeny všechny věci po stránce politické.
To může býti po příjezdu ministra Němce, který spolu s velvyslancem Fierlingerem
vedl jednání v Moskvě. Přesídlení Slovenské NR do Michalovců může být uskutečněno ihned, jakmile se fronta pohne.
Gen. Hasal pak odevzdal gem. plk. Mechlisovi dopis úřadu vládního delegáta
ohledně cen zemědělských produktů, které stanovila NR Zakarpatské Ukrajiny, ve
kterém se poukazuje na to, že ceny byly stanoveny příliš nízké, čímž malí zemědělci

630

Jednalo se o obdeník Nová sloboda řízený podporučíkem ing. Imrichem Rothem, vydávaný od prosince
1944 v polní tiskárně 1. československého armádního sboru v SSSR, později pak v místních tiskárnách
v Michalovcích, Košicích a Popradu, kde byl titul zastaven.
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jsou poškozováni a ve kterém se žádá, aby RA prozatím do vyřešení těchto otázek odložila proplácení dodávek z místních zdrojů.
Gen. plk. Mechlis k tomu poznamenal, že proplácení není možné odložiti, že
RA již proplácí a sice podle cen stanovených NV. Zdůraznil, že RA zde rozdělila
4.000 tun obilnin za nízké ceny, že Karpatská Ukrajina nikdy nebyla soběstačnou, že
se každoročně dováželo asi 40.000 tun obilnin a proto je lepší, jsou-li ceny nižší. Zemědělců je zde málo a proto poškození může se týkati jene nepatrného počtu obyvatelstva.
Konsistoriální rada Hála poukázal na to, že snahou naší při jednání o cenách zemědělských produktů bylo vyrovnati ceny na Karpatské Ukrajině s cenami na Slovensku, kde ceny obilnin byly mnohem vyšší a kde stát výrobci doplácel zvláštní
příplatek. Kromě toho naši experti chtěli upraviti podle toho pak mzdy. Nízkými cenami zemědělských produktů budou velmi poškozeni malí zemědělci. To jsme nechtěli připustiti.
Gen. arm. Petrov, který mezitím pročítal dopis úřadu vládního delegáta, poznamenal, že ceny jsou příliš nízké, neboť je nemyslitelné, aby vepř o váze 100 kg stál jen
450 K. zdůraznil však dále, že dodávky z místních zdrojů pro RA musí se ihned propláceti.
Gen. plk. Mechlis trval na tom, že jsou pro ně směrodatnými ceny NV a poznamenal pak žertovně, že my nechceme dát peníze. Konsistoriální rada Hála na to v poznámce uvedl, že jsme vydali peníze pro výplatu mezd a služného všem úřadům, které
o to požádaly, ale že NR Zakarpatské Ukrajiny zakázala tyto peníze přijímati a vypláceti. Tak ku př. Správa státních lesů a statků obdržela od nás na výplatu mezd v měsíci prosinci 1,500.000 K a pak dalších 2,000.000 K. Tyto peníze jsou uloženy u lesní
správy a poněvadž mzdy, v důsledku zákazu NR Zakarpatské Ukrajiny, nemohou býti
propláceny, byla omezena práce v lesích. Peníze byly rovněž dány na výplatu u železnic, soudů a pod.
Fen. arm. Petrov podotkl, že omezení práce v lesích nelze připustiti, neboť je třeba
mnoho dřeva na opravy mostů, úpravu letišť a pod. Znovu pak zdůraznil, že všechny
tyto věci se musí vyřešiti po příjezdu ministra Němce z Moskvy. Gen. plk. Mechlis
k tomu poznamenal, že je již dosti věcí, které se musí řešiti jako mobilisisace do čs.
ARMÁDY, NEPŘIJÍMÁNÍ PENĚZ A POD.
Konsistoriální rada Hála v dalším pak přednesl, že v NV jsou lidé, kteří spolupracovali s maďarským režimem a ještě do války pracovali proti ČSR. Jako důkaz předložil „Almanach“, který v roce 1943 vydal Dr. Brody za redakce Dr. Korči, který je
dnes členem NR Zakarpatské Ukrajiny.
Gen. plk. Mechlis se ptal jaký je obsah knihy, zda se Tam píše proti RA a Sovětskému svazu. Nepíše-li se, pak je lhostejné, kdo Almanach redigoval. gen. arm. Petrov, který si Almanach, napsaný rusky, prohlížel, poznamenal, že Dr. Kerča nejen že
knihu redigoval, ale sám pro ni shromažďoval materiál. Požádal pak radu Hálu, aby
mu knihu půjčil k přečtení.
Dr. Šrobár pak žádal, aby mu bylo dovoleno zajeti s Dr. Pulem k 1. čs. sboru, případně k 1. čs. letecké divisi do Přemyšlu. Gen. arm. Petrov souhlasil s poznámkou, že
nemá námitek, aby i druzí členové delegace a Slovenské NR si ke sboru, uznají-li to za
potřebné, zajeli. Pokud jde o zájezd k 1. čs. letecké divisi, požádal, aby Dr. Šrobár posečkal ještě asi týden, až bude vše dáno do pořádku.
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Gen. plk. Mechlis se pak zmínil o tom, že některé slovenské důstojníky bude třeba
od divise odstraniti pro jejich činnost v minulosti. Někteří doposud nosí stužky německých a slovenských vyznamenání, která získaly proti RA. bude třeba odstraniti
asi 5–6 těchto důstojníků. Kromě toho slovenští důstojníci staví se proti tomu, aby jejich velitelem byl Čech.
Gen. arm. Petrov dále podotkl, že bude třeba doplniti i pozemní personál a utvořiti z něho jeden prapor pro obsluhu letišť. Na konec pak ještě žádal, aby doplnění
sboru bylo co nejdříve provedeno.
Jednání skončeno ve 14 hodin.
při obědě byl veden rozhovor o politických poměrech v Republice a o úloze, které hrálo u nás kněžstvo. Při té příležitosti gen. plk. Mechlis poznamenal, že pravoslavní duchovní plně podporují RA a zaslali dárky pro raněné do nemocnic. To nelze
však říci o řecko-katolických duchovních, kteří doposud stojí stranou. gen. arm.
Petrov k tomu dodal, že by se rád seznámil s řecko-katolickým biskupem Dr. Romžou.631
Konsistoriální rada Hála na to poznamenal, že by tuto věc mohl zprostředkovati
a požádal, aby na zpáteční cestě do Chustu se mohl zastaviti v Užhorodě u biskupa, aby
s ním tuto věc projednal.
Rozhovor se vedl v přátelském, srdečném ovzduší.
V Chustu, 3. ledna 1945.

Zápis provedl:
gen. Hasal 632

PŘÍLOHA číslo 5
T e l e g r a m č. j. 4/taj.1945.633
13-02-160/1.

Div. gen. Hasalovi.

Vážený pane generále!
Jak je Vám známo, osoby německé národnosti určitého věku obojího pohlaví jsou
internovány pro odeslání na práci mimo území Československa a žádným způsobem
nemohou býti zařazovány jako voj. osoby do československého sboru. Mezi tím plk.
Hrabovský z neznámých důvodů dovoluje Němcům ukrývati se do internování tím,
že jsou zařazováni do 1. čs. sboru. Podle údajů náčelníka ochrany týlu fronty, z rozkazu
plk. Hrabovského jsou mobilisováni tito Němci: Pilzer Rudolf, Pilzerová Luise, Pilzerová Marie a Lukáš Jan. Jeden z jmenovaných /:Pilzerová Luisa:/ je již zatčena a předána soudu za ukrývání se od dostavení na internační bod. Ve věci ostatních také
budou učiněna četnická opatření.

631

632
633

ThDr. Theodor Romža (1911–1947). Na biskupa vysvěcen 24. září 1944 v užhorodské katedrále. Sověti
plánovali násilím sjednotit řeckokatolíky s pravoslavím. Ráno 27. října 1947 byl biskup se svým doprovodem přepaden a 31. října 1947 otráven sanitářkou. Více: http://ukrajina.7x.cz/rubriky/aktivity/ mukacevsky-biskup-mucednik (citováno k 12. 8. 2016).
Jen podpis perem.
Dále viz VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 9.
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Prosím Vás, abyste učinili opatření, aby podobné případy s posíláním Němců do
čs. sboru se nemohly nadále opakovat, poněvadž přispívají k zaneřádění sboru a jsou
namířena k maření rozkazů vel. RA ve věci Němců, kteří mají být internováni.
Zůstávám s úctou
gen. arm. Petrov.


T e l e g r a m čj. 4/taj. 1945.634
Veliteli IV. UF gen. arm. Petrovovi.
Velevážený pane generále!
K Vašemu telegramu ze dne 6. t.m. má čest sděliti toto:
1./ Podle rozhodnutí čs. vlády jsou do čs. armády přijímáni jen osoby národnosti
české, slovenské a ukrajinské. Všechny osoby jsou přezkušovány.
2./ Z osob uvedených v telegramu byli přijati do čs. armády Pilzer Rudolf a Lukač
Jan čs. odvodní komisí v Chustu, která je prověřovala a zařadila je proto, poněvadž
udali, že jsou slováky, bylo zjištěno, že slovensky plynně mluví a nebylo proti nim žádného podezření. Oba jmenovaní byli odesláni k náhr. pluku 1. čs. arm. sboru. Velitelství 1. čs. sboru bylo již písemně upozorněno a nařízeno odevzdati je příslušným
sovětským orgánům.
3./ Pilzerová Marie a Pilzerová Luise do čs. armády nikdy přijaty nebyly.
4./ Plk. Hrabovský nemá nic společného s přijímáním osob do čs. armády, neboť
to provádějí odvodní komise. Informace, že dal rozkaz, aby uvedení dva Němci byli
mobilisováni do čs. armády, nebo že dovoluje, aby se skrývali před internováním v čs.
armádě, nejsou pravdivé. Naopak poskytuje vždy ochotně při šetření osob Vašimi
orgány pomoc jak ukazuje právě případ zadržení a odevzdání vašim orgánům Pilzerové Luisi. Když po jmenované Vaše orgány pátraly, plk. Hrabovský nařídil rovněž čs.
orgánům po mí pátrati. Když byla vypátrána byla námi odevzdána sovětskému veliteli
města Chust.
Zůstávám v hluboké úctě
gen. Hasal.
Za správnost opisu:
pplk. Koutník635

634
635

Tamtéž, Telegram č. 113 (č. j. 4/taj. 1945).
Pouze podpis perem.
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PŘÍLOHA číslo 6
Přehledná zpráva o událostech v Chustu
dne 14. ledna 1945.
V neděli dne 14. ledna 1945 kolem 10.30 hod. dop. přitáhla skupina asi 20 ozbrojených příslušníků místní milice v Chustu, vedená místním židovským občanem Landauem, před budovu voj. velitele okresu Chust, ozbrojila strážného před budovou,
vnikla do budovy, napřaženými zbraněmi ohrožovala přítomné čs. voj. osoby a její
velitel s namířeným revolverem v ruce nařídil všem přítomným, aby ihned opustili
budovu. V té době přišel do budovy voj. velitel okresu por. Štefan KUNOŠI, a zjistiv,
co se děje, vyzval milicisty, aby v klidu odešli. LANDAU však namířil naň rovněž revolver a nařídil dvěma milicistům, aby ho zatkli a odvedli do vězení. Por. KUNOŠI, aby
zabránil tomuto protiprávnímu útoku na svou osobu, když se milicisté naň sápali, vytáhl rovněž revolver a pod jeho ochranou se snažil z budovy uniknouti, což se mu též
podařilo. Dva milicisté jej však pronásledovali i na ulici, takže byl nucen požádati
o ochranu kolem jdoucího kapitána rudé armády, který teprve milicisty odehnal.
Milicisté pak obsadili budovu V.V.O. Chust, vyhnali odtud čs. voj. osoby, strhli
a pohanili čs. státní vlajku tím, že ji potrhali a pohodili, a postavili před budovu vlastní
stráž, která zabránila čs. voj. osobám vstup do budovy až do příštího dne odpoledne.
Zdůrazniti nutno, že žádná čs. voj. osoba během těchto i pozdějších událostí nepoužila zbraně ani v sebeobraně, poněvadž již před tím byl vydán /:a během událostí
vícekráte opakován:/ přísný zákaz náčelníka štábu, že se za žádných okolností nesmí
použíti zbraně.
Por. KUNOŠI dostavil se pak na V.O.Ú., kde případ hlásil náčelníku štábu plk. gšt.
HRABOVSKÉMU. Týž volal ihned telefonicky sověts. styčného důstojníka pplk. LJAŠKO, avšak nedostal s ním spojení, poněvadž pplk. LJAŠKO nebyl přítomen. Když
ani další pokus o získání spojení o několik minut později nevedl k cíli, rozhodl se plk.
HRABOVSKÝ informovati přímo sov. velitele města mjr. gvard. KRUCKICH a požádati jej o zákrok. Za tím účelem poslal k němu por. MASLEJOVOU.
Důvodem k tomuto kroku bylo prohlášení velitele IV. UF v telegramu ze dne
30./12. 1944, v němž gen. PETROV na poukaz velitele o. ú., že rozpuštěním štábní
roty bude ohrožena bezpečnost čs. státního majetku i vládní delegace, uvádí, že pořádek na osvobozeném území je zajištěn sovětskými místními veliteli a místní milicí.
Jelikož právě místní milice v Chustu sama napadla čs. vojenské objekty, bylo nutno,
vzhledem na naléhavost situace a nepřítomnost styčného důstojníka, informovati
přímo sov. místního velitele a žádati jej o zákrok.
V téže době se však dostavil již i velitel stráže a hlásil, že ozbrojení milicisté pod
vedením LANDAUA napadli a odzbrojili stráž před vládní budovou, vnikli do přízemí vládní budovy a s napřaženými zbraněmi odtud vyhánějí všechny čs. voj. osoby.
Šlo o tutéž skupinu milicistů, která, provedla přepadení a obsazení V.V.O. a nyní přepadla i vládní budovu. Zde však milicisté se mohli zmocniti pouze přízemí budovy,
chráněného jen čs. strážným, kdežto do prvního patra a výše se nedostali, poněvadž
přístup tam byl jim zamezen jedním sovětským strážným, který stál na stráži v mezipatře. Proto se některé čs. voj. osoby z přízemí mohly uchýliti do vyšších pater a jen
část mužstva byla vypuzena z budovy. Nebýti však onoho sovětského strážného, bylo
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by došlo k osazení celé vládní budovy a k vypuzení všech osob tam přítomných, včetně
členů vládní delegace, jak vidno z dále uvedeného prohlášení velitele milice LANDAUA.
Krátce po té se vrátila ppor. MASLEJOVÁ od sov. velitele města s tím, že týž odmítl zakročiti s odůvodněním, že nemůže v této věci nic podniknouti a že se i jemu
samému může státi, že milicisté přijdou do jeho budovy a jeho odtud vyženou. Podotknouti dlužno, že kanceláře sov. velitele města se nacházely v oddělené a zvláštním
vchodem opatřené části přízemí vládní budovy.
Jelikož mezitím došla hlášení o dalších násilnostech milicistů, kteří obsadili i další
čs. voj. objekty a vyhnali odtud čs. voj. osoby a zejména odehnali stráž od pokladny
s čs. státními penězi v hodnotě přes 2 miliardy K, pokusil se plk. HRABOVSKÝ znovu
a opětovně o spojení se sov. styčným důstojníkem pplk. LJAŠKO, avšak vždy bezvýsledně.
Proto vzhledem k tomu a protože se v budově v době přepadení nacházeli někteří
členové čs. vládní delegace a civilní úředníci, informoval plk. HRABOVSKÝ v přítomnosti podnáčelníka štábu pplk. KOUTNÍKA a úředníka vlád. delegace p. ŽIŽKY
v budově přítomného ministra Dra Vavro ŠROBÁRA o situaci. Vzhledem na to, že
všechny dosavadní pokusy o sjednání pořádku selhaly, bylo dohodnuto, že bude podniknut pokus o přímou dohodu s milicisty. Za tím účelem byl poslán ppor. GUTTMANN, aby pozval velitele milicistů LANDAU do kanceláře náčelníka štábu.
K tomuto jednání s velitelem milice později také došlo, avšak neobešlo se to bez dramatické scény, neboť milicisté nejprve odzbrojili a zajali ppor. GUTTMANNA, když
mezi ně sešel, aby jim vyřídil vzkaz, a teprve když plk. HRABOVSKÝ a ostatní vyšli
na schody a odtud domlouvali LANDAUOVI, aby přišel nahoru jednat, tento sice nejprve odmítl, avšak později si dal říci a v průvodu jednoho ozbrojeného milicisty jako
své osobní ochrany přišel nahoru do kanceláře náčelníka štábu.
Min Dr. ŠROBÁR žádal LANDAUA o vysvětlení tohoto postupu milice, na čež
LANDAU odpověděl, že má rozkaz od Národního výboru v Chustu vyhnat všechny
Čechoslováky, že je to vůle lidu. Na další dotaz dodal, že tento rozkaz provede i kdyby
mělo dojíti ke krveprolití. Na domluvy min. Dra. ŠROBÁRA, že nemůže tím způsobem postupovat, poněvadž čs. vládní delegace jest v Chustu z pověření čs. vlády a se
souhlasem vlády sovětské, a že celý případ bude hlásit veliteli IV.UF, LANDAU prohlásil, že mu do velitele IV. UF nic není a že rozkaz provede za každou cenu, což opakoval i na upozornění pplk. ZAPLETALA, že sabotuje rozkazy IV. UF i na upozornění
min. Dra. ŠROBÁRA, že jeho postup je v rozporu s nařízením velitele IV. UF. Po tomto
prohlášení se pak LANDAU vzdálil.
V mezidobí došla další hlášení, že milice vnikla do dvora vládní budovy, vyklizuje
strážnici a voj. ubikace v nádvorní budově, jakož i garáže a voj. skladiště. Plk. HRABOVSKÝ se pokusil znovu o spojení s pplk. LJAŠKO, avšak opět marně. Proto znovu
volal mjr. KRUCKICH, avšak týž setrval na svém stanovisku, že nemůže nic podniknouti, poněvadž prý jde o vnitřní politickou záležitost mezi místním Národním výborem a čs. vládní delegací. Na žádost, aby dovolil přímé telefonické hlášení veliteli
IV. UF prohlásil, že telefonické spojení s velitelem frontu neexistuje.
Plk. HRABOVSKÝ se proto rozhodl hlásiti věc veliteli frontu telegraficky. Za spolupůsobení Dra ŠROBÁRA a přítomných důstojníků napsal koncept telegramu,
v němž případ stručně vylíčil a žádal o ochranu. Na přání min. Dra. ŠROBÁRA byla
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svolána schůzka v budově přítomných politických poradců vládní delegace, aby schválila znění telegramu. Než se však porada sešla, odebrali se na přání min. Dra ŠROBÁRA plk. KOUTNÍK, pplk. BERAN a pan ŽIŽKA636 osobně k mjr. KRUCKICH, aby
ho požádali o sjednání pořádku. Když jmenovaní vstoupili do jeho kanceláře, byli tam
přítomni také pplk. ŠUŠTĚNKO, mjr. POPOV a ještě jeden neznámý mjr. R. A. Pplk.
ŠUŠTĚNKO a onen neznámý major ihned se vzdálili, kdežto mjr. POPOV vyslechl
větší část rozhovoru a teprve pak odešel.
Plk. HRABOVSKÝ opakoval mjr. KRUCKICH celou situaci a zdůraznil, že událostmi, které se dosud sběhly, byl vážně porušen veřejný pořádek, že jest ohrožena
bezpečnost čs. státního majetku, zejména státních peněz, a žádal ho, aby zakročil na
jejich ochranu. Mjr. KRUCKICH opětovně odpověděl, že jde o vnitřní politickou záležitost mezi vládní delegací a místním NV, do které se nebude vměšovati. Dále prohlásil, že by mohl zakročiti jedině tehdy, kdyby došlo k násilí. Když pak byl upozorněn,
že již k násilí došlo se strany NV a milicistů, kteří se zbraní v ruce ohrožovali čs.
strážné a jiné voj. osoby, že byl již jeden vojín násilím odvlečen, že jsou zabírány voj.
objekty a čs. erární majetek, dotazoval se naléhavě, zda nebylo z čs. strany vystřeleno
a když byl ujištěn, že nikoliv, prohlásil, že by mohl zakročiti jen v tom případě, že by
bylo zbraní skutečně požito a že by zakročil proti té straně, která by jich použila.
Na to se pokusil pan ŽIŽKA vysvětliti mjr. KRUCKICH, že jest jeho povinností
sjednati pořádek, poukazem na to, že čs. vládní delegace je na území Podkarpatské
Rusi z pověření čs. vlády a se souhlasem sovětské vlády, že Chust ji byl vykázán velitelem IV. UF jako úřední sídlo, takže vládní delegace požívá na tomto území při nejmenším práva exteritoriality a právem tudíž činí si nárok na ochranu spojenecké
sovětské armády. Zdůraznil mu neudržitelnost situace, kdy členové vlád. delegace, civilní úředníci a voj. osoby nemohou opustiti vládní budovu, poněvadž jsou osobně
ohroženi. Mjr. KRUCKICH však neustupně setrval na svém stanovisku, že se do věci
nebude míchati, poněvadž jde o vnitřní politickou věc.
Když mu pak plk. HRABOVSKÝ položil konkrétní otázku, zda ochranu poskytne
či nikoli, nejdříve vyhýbavě opakoval svoje dřívější tvrzení a na konec prohlásil, že
ochranu neposkytne, poněvadž prý nemá žádných rozkazů od velitele IV. UF.
Delegace se proto vrátila s nepořízenou a plk. HRABOVSKÝ se znovu pokusil
o telef. spojení s plk. LJAŠKO nebo pplk. ŠUŠTĚNKO, avšak opětovně mu bylo hlášeno, že se dosud nevrátili. Pokus o spojení byl pak opakován pravidelně v krátkých
intervalech až do 13.30 hod. odpol. se stejným výsledkem.
Mezitím se sešla porada svolaná min. Dr. ŠROBÁREM, které se mimo něho zúčastnili ještě kons. rada Hála, Dr. Hodža, Dr. Pull, páni Žižka a Pollak, plk. Hrabovský
a pplk. Koutník. Byl schválen text telegramu veliteli IV. UF, skoncipovaný plk. HRABOVSKÝM s tím, že, že má býti vypištěna poslední věta, v níž se žádá o poskytnutí
ochrany. Když však rada Hála upozornil, že asi v 11 hod. dop,. mluvil ve městě s pplk.
LJAŠKO, a že týž byl již s jiné strany informován, co se děje, byl poslán plk. HRABOVSKÝ, aby se znovu pokusil o spojení s ním. Ovšem i tento pokus zůstal bezvýsledným a proto plk. HRABOVSKÝ volal mjr. KRUCKICH, zda snad neví, kde je
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Václav Žižka (1903–1946). Novinář, pod jehož redakcí vyšla první kniha dokumentů na osvobozeném
území: Bojující Československo, Praha – Košice 1945.

[404]

pplk. LJAŠKO. Mjr. KRUCKICH prohlásil, že o něm neví, avšak když se dověděl, že
se právě koná schůzka politických poradců, doporučoval, aby se jednalo přímo předsedou ONV v Chustu SIKOROU.
Proto, když toto sdělil plk. HRABOVSKÝ po návratu na poradě, bylo usneseno, že
budou vysláni Dr. PULL a POLLAK vyjednávati se SIKOROU a že se má zatím vyčkati
s odesláním telegramu veliteli fronty. Nedojde-li však do půl hodiny k dohodě, měl
býti telegram v každém případě odeslán.
Mezitím milicisté obsadili též ubikace štábní roty, umístěné v býv. školních barácích asi 200 m od vládní budovy a vyhnali i odtud všechny čs. voj. osoby. Vypuzené
mužstvo se shromáždilo před vládní budovou a vyčkávalo tam, co se bude díti. Plk.
HRABOVSKÝ jim dal proto rozkaz, aby se odebrali k obědu, avšak mužstvo se záhy
vrátilo zpět, že do ubikací nebylo milicí vpuštěno. Plk. HRABOVSKÝ jim tedy nařídil, aby vyčkali poblíž vládní budovy dalších rozkazů.
Krátce po 14.00 hod. odpol. dostavil se konečně k plk. HRABOVSKÉMU sov. styč.
důstojník LJAŠKO spolu s pplk. ŠUŠTĚNKO a tázali se, co se vlastně děje. Když pak
plk. HRABOVSKÝ jim stručně vylíčil sběh událostí, pplk. LJAŠKO žádal, aby mu byl
předveden velitel milice LANDAU. Poněvadž ho nebylo možno ihned nalézti, vyšli
pplk. LJAŠKO a plk. HRABOVSKÝ s pplk. KOUTNÍKEM obhlédnouti situaci. Při té
příležitosti nařídil sov. styčný důstojník milicistům, aby se vzdálili a aby se čs. voj.
osoby odebraly zpět do svých ubikací a jemu pak bylo hlášeno, zda něco bylo odcizeno
nebo poškozeno. Mužstvo se odebralo do ubikací, kde především zjistilo, že milicisté
částečně snědli, částečně si odnesli oběd pro mužstvo přichystaný, dále zjistili, že téměř
všechny věci na ubikacích byly rozházeny a celá řada předmětů jak erárních tak soukromých odcizena.
Po návratu plk. LJAŠKO do kanceláře náčelníka štábu byl přítomen LANDAU
a současně se vrátil též pplk. ŠUŠTĚNKO, který již dříve sám odešel, aby se přesvědčil o situaci. Na dotaz pplk. LJAŠKO, kdo mu dal rozkaz k akci, odpověděl LANDAU,
že rozkaz obdržel od SIKURY. Pplk. LJAŠKO nařídil LANDAUOVI, aby SIKURU přivedl a spolu s ním se dostavili na sov. velitelství města.
Po jeho odchodu sdělil Dr. ŠROBÁR náčelníku štábu, že stanovená čekací půlhodina minula a že se vyjednavači dosud nevrátili, že však nemůže sám za vládní delegaci telegram veliteli IV. UF poslati, nýbrž tak může v nepřítomnosti vlád. delegáta
učiniti jen pan POLLAK. Vzhledem k tomu, že šlo prvé řadě o věc vojensky důležitou,
rozhodl se plk. HRABOVSKÝ telegram poslati sám jako vlastní vojenské hlášení veliteli frontu, což také učinil.
Konečně se vrátili Dr. PULL a POLLAK s jednání se SIKOROU a přinesli písemné
podmínky, za jakých je ONV ochoten od dalších akcí proti vládní delegaci upustiti. Porada se usnesla, že není kompetentní o nich jednati, nýbrž pouze vládní delegát a rozešla se na oběd.
Později, asi o 4 hod. odpol. podnikla však milice ještě jednou útok na ubikace
štábní roty ve školních barácích a opětně odtud vypudila čs. voj. osoby. Když tento případ byl hlášen sov. veliteli města, rozhodl tento, aby ubikace štábní roty až na další zůstaly v rukou milice a čs. mužstvo, aby se nastěhovalo do budovy v nádvoří vládní
budovy, příp. do přilehlé budovy dosud používané Rudou armádou. To se také stalo
a ubikace štábní roty zůstaly v rukou milicistů až do příštího dne do rána, kdy teprve
sov. styčný důstojník je pro čs. mužstvo uvolnil.
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Jak již uvedeno, čs. voj. osoby podle daného rozkazu nepoužily proti útočníkům
zbraní. Pouze v jediném případě vyšla rána, avšak, jak bylo zjištěno výslechem svědků
pouze náhodou, neboť des. Viktoru Michulkovi, když byl milicisty napaden spadl
automat s ramene na zem, při čemž vyšla rána do vzduchu rána. Přesto mjr. KRUCKICH si vyžádal vydání jmenovaného desátníka. Tento bylo odveden do vězení
v Chustu, tam vyslýchán důstojníky NKVD a později převezen do vězení v Užhorodě,
odkud byl po několika dnech bez jakéhokoliv dalšího šetření propuštěn a odeslán
k I. čs. sam. sboru.
Dodatečně bylo zjištěno, že dvě skupiny milicistů po sobě vnikly i do místností
voj. ošetřovny, umístěné v městě, avšak k nějakému násilí tam nedošlo, poněvadž se
obě skupiny spokojily prohlášením přítomného lékaře Dra. LIŠKUTINA, že nemocní
tam se nacházející nejsou schopni pohybu.
Během doby, kdy milicisté měli v moci čs. voj. objekty ztratilo se značné množství
čs. erárního matriálu a soukromých věcí čs. voj. osob. Bylo provedeno protokolární
šetření a zjištěné ztráty byly hlášeny přípisy ze dne 15. a 17. ledna 1945 sov. styč. důstojníků. Kromě několika předmětů, které, jak bylo zjištěno, odcizili velitel skupiny
milicistů LANDAU a jakýsi Veličko, tajemník ONV v Chustu, nebylo možno zjistiti,
kdo se jednotlivých krádeží dopustil.
Hmotná škoda krádežemi způsobená byla velmi značná. Odcizeny byly předměty
všeho druhu jako šaty, obuv, prádlo, přikrývky, radia, žárovky, zbraně a střelivo, potraviny a celá řada různých jiných erárních i soukromých věcí.
K závěru nutno ještě uvésti, že též vojen. velitel okresu TJAČEVO dostal 14. ledna
1945 výzvu od místního nár. výboru, aby TJAČEVO i se všemi čs. voj. osobami do 24
hodin v noci opustil. K nějakým násilnostem tam však nedošlo.
Definitivní pořádek byl sjednán teprve následujícího dne, kdy z rozkazu velitele
IV. UF přijel do Chustu události vyšetřiti velitel ochrany týlu plk. BOSÝ. V odpovědi
na telegram plk. HRABOVSKÉHO oznámil gen. PETROV, že příčinou nepokojů byly
zásahy civilních úředníků vládní delegace do věci NV, např. do lesní správy, věcí železničních a pod.
V Košicích 14. února 1945
Přednosta just. sl. V.O. Ú :
npor. just. Miloslav Ježil.637
Poznámka:
Velitel OÚ byl během incidentu
mimo posádku.638

T E L E G R A M č. 114.
Spěšné !!
Vel. IV. UF gen. armády Petrovu.
Velevážený pane generále!
Dnes po 13.00 hod. dostavilo se do vládní budovy ozbrojená milice a z pověření
Nár. Komitétu počali obsazovati úřední místnosti a budovu úřadu vládního delegáta.
Velitel milice prohlásil min. Šrobárovi, že má rozkaz vyhnat všechny Čechoslováky z vládní budovy i že rozkaz provede za cenu krveprolití.
Obsazování budovy úřadu vládního delegáta se děje násilím. Žádal jsem sov. velitele města a zařídil potřebná opatření. Velitel goroda mjr. Kruckich prohlásil, že nemůže zasáhnouti a že je to záležitost národního výboru. Vyžádané telefonické spojení
s IV. UF podle sdělení mjr. Kruckich nelze uskutečniti.
Pane generále prosím Vás o ochranu proti násilnému zákroku národního výboru.
Za nepřítomnosti gen. Hasal. Hrabovský.
Chust, 14. ledna 1945.
Za s právnost opisu:
17/2 45 npor. Ježil639
T e l e g r a m číslo 18.
Z Pričal číslo 5568/31 B/S 15 100 25 – plk. čs. arm. Hrabovskému.
Pane plukovníku!
Odvolávaje se na Váš telegram, kterým sdělujete, že místní milice města Chust přišla do budovy vládního delegáta na rozkaz Národního Výboru, sděluji:
1./ Dal jsem plk. Ljaškovi a voj. veliteli města gard. mjr. Kruckich pokyny přerušit
všechny nezákonné akce milice a Národního Výboru.
2./ Nařídil jsem náčelníku štábu ochrany týlu fronty plk. Bosému odjet neprodleně do Chustu a učinit patřičná opatření.
3./ Akce četníka čs. armády, který vystřelil do milice je provokativní a mohla by
způsobit vážné komplikace. Učiňte patřičná opatření, aby podobné věci se v budoucnu
nevyskytly.
Podle zpráv, jednotliví úředníci českoslovenští se míchají do práce Národního Výboru, do věcí lesní správy, železnic atd., co přivedlo zostření poměrů s NV.
Prosím, abyste vzal v úvahu a v souvislosti se stávající situací nedopustil nesprávných činů jednotlivých československých úředníků.
4./ Náčelníku ochrany týlu fronty jsem nařídil vyslat do Chustu pohraniční
ochranu za účelem ochrany budovy vládního delegáta. Petrov. Mechlis.
Došlo 15. ledna 1945.
Za správnost opisu:
17/2 25 npor. Ježil640

637
638

Následuje podpis perem.
Jedná se o rukopisnou poznámku.

[406]

639
640

Dopsáno perem.
Ověřovací doložka je celá dopsána perem.
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PŘÍLOHA číslo 7
Velitelství osvobozeného území
Čj. 20/taj. 1945.
Věc: Přesídlení ÚVD-opatření

Chust, dne 26. ledna 1945
Veliteli IV. ukrajinské fronty gen. arm.
Petrov
v poli

Velevážený pane generále!
Vzhledem k zamýšlenému přesídlení úřadu vládního delegáta na osvobozené
území Slovenska jeví se nutným učiniti některá opatření k zajištění dalšího plnění závazků ČSR na území Zakarpatské Ukrajiny.
Jde o tyto záležitosti:
I. Sociální povinnosti vůči příslušníkům čs. armády:
a./ Výplata vyživovacích příspěvků pro rodinné příslušníky čs. vojáků
z území Zakarpatské Ukrajiny, jednal starých příslušníků 1. čs. arm. sboru, kteří
uprchli v létech 1939–1942 do SSSR a jejichž rodiny se nacházejí na území Zakarpatské Ukrajiny, jednak presentovaných na území Zakarpatské Ukrajiny, jejichž rodiny
se rovněž nacházejí na tomto území. Na vyživovacích příspěvcích bylo dosud v pěti
okresech, kde je možno výplatu prováděti, vyplaceno přes 700.000 K, při čemž se odhaduje, že v této částce je zahrnuta výplata pouze jedné třetiny oprávněných osob.
b./ Výplata invalidních rent býv. příslušníkům 1. čs. arm. sboru, kteří byli
zraněni a stali se invalidními v dosavadních bojích 1. čs. arm. sboru a kteří se nacházejí na území Karpatské Ukrajiny.
Navrhuje se prováděti výplatu těchto vyživovacích příspěvků a invalidních rent
dosavadním způsobem, t.j. prostřednictvím čs. velitelství okresu.
K provádění těchto úkolů jest podle dosavadních zkušenosti zapotřebí, aby tato velitelství byla složena při nejmenším takto:
1 důstojník jako velitel okresu,
1 důstojník neb úředník jako jeho zástupce,
8 poddůstojníků a vojínů jako účetní a pomocný personál.
Ačkoli jde o osoby vojenské, propůjčí velitelství osvobozeného území tyto osoby
ministerstvu sociální péče pro výkon této sociální služby.
II. Finanční pohraniční stráž:
Čs. pohraniční finanční stráž konala dosud službu v pěti okresech. Vzhledem
k tomu, že i ostatní úseky nutno chrániti stejným způsobem, poněvadž by jinak
ochrana dosavadních úseků neměla významu, navrhuje se rozšíření FPS i na další pohraniční okresy až do nové demarkační čáry.
Finanční pohraniční stráž by zůstala v dosavadním složení na všech místech, kde
dosud působí. Pro další okresy, na něž má býti finanční pohraniční stráž rozšířena doporučuje se FPS v těchto počtech jako pro stávající úseky hranic.
Výkon služby FPS by se dal podle dosavadních platných směrnic a v případě potřeby by tyto směrnice byly upraveny podle dohody s velit. IV. UF.
Aby bylo možno splniti řádně uvedené úkoly, doporučuje se zřízení nějakého orgánu, který by dále sídlil na území Karpatské Ukrajiny a který by řídil práce velitelství
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okresů a finanční pohraniční stráže a kontroloval jejich strážní výkon, jakož i byl prostředníkem mezi nimi a úřadem vládního delegáta.
Doporučuje se zříditi úřad representanta čs. vládního delegáta na území Karpatské Ukrajiny v tomto složení:
1./ representant čs. vládního delegáta /pan Petruščák/,
2./ zástupce ministerstva financí pro věci finanční a věci PFS.
3./ zástupce ministerstva sociální píče pro věci vyživovacích příspěvků, invalidních rent, věci repatriace čs. státních příslušníků a pod.
4./ vedoucí administrativní úředník,
5./ nejnutnější pomocný personál,
6./ jeden důstojník pro styk mezi VOÚ a representantem ÚVD a současně
pro řízení a kontrolu činnosti velitele okresů s tímto personálem:
1 další důstojník neb rotmistr /pro věci zásobovací/,
1 písař a 1 spojka.
Aby osoby, které podle hořejšího návrhu mají plniti úkoly tam uvedené, mohly
skutečně a bezpečně je vykonávati, žádáme, aby byla učiněna opatření vhodná opatření pro jejich:
a./ zásobování z místních zdrojů tím způsobem, že by toto zásobování zajistily příslušné místní NV na účet representanta vládního delegáta,
b./ osobní bezpečnost a zajištění volnosti k výkonu jejich služby,
c./ zajištění předních místností a bytů /ubikací/.
Konečně jest nutno učiniti vhodná opatření, aby byla zajištěna.
a./ bezpečnost osob a majetku rodin příslušníků čs. armády pokud se tyto
zdržují na území Zakarpatské Ukrajiny, a dále všech čs. orgánů shora navrhovaných
a jejich příslušníků na území KU,
b./ umožnění evakuace všech osob, které spolupracovaly s ÚVD, pokud si
budou přáti evakuaci na ostatní osvobozené území, jakož i zabezpečení bezpečnosti
jejich osob a majetku do té doby, než evakuace bude provedena vzhledem k tomu, že
jeden dekret NR stanoví zvláštní trestní sankce na tyto osoby a hrozí jim tedy značné
nebezpečí.
Zůstávám s projevem dokonalé úcty
Velitel osvobozeného území:
div. gen. Hasal

Čs. vládní delegát:
ministr Němec František, v.r.

Za správnost opisu:
pplk. Koutník641


641

Jen podpis perem.
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Československá republika
vládní delegát
Chust, 31. ledna 1945.
Veliteli pohr. fin. stráže
por. J. Krečkovský

Na Váš písemný dotaz ohledně postavení pohran. fin. stráže po odchodu vládního
delegáta na osvobozené území Slovenska stanovím novou úpravu služebního poměru
PFS takto:
1./ Podřízení:
PFS zůstává podřízena finančnímu referentu úřadu vládního delegáta.
2./ Velení:
Velitelem PFS zůstává por. pěch. v zál. J. Krečkovský. Písemná potvrzení o tomto
ustanovení vydá úřad vládního delegáta. Veliteli PFS má právo jednati a rozhodovati
ve věcech týkajících se PFS po stránce osobní a materielní.
3./ Úkoly PFS:
Dosavadní úkoly zůstávají, t. j. celní ochrana hranice. Zabavené předměty a věci
podle celních předpisů odevzdávají se Národním Výborům.
Rozkaz velitele IV. UF gen. armády Petrova ze dne 3. XI. 1944 ohledně zřízení
a úkolů PFS zůstává v platnosti.
4./ Styk s úřadem vládního delegáta:
Velitel PFS udržuje styk s úřadem vládního delegáta přes pověřence čs. vládního
delegáta v Užhorodě.
Velitel PFS jedná ve věcech pohr. finanční stráže a finančním referentem u úřadu
čs. vládního delegáta skrze pověřence čs. vládního delegáta.
Velitel PFS a důstojník přidělený k pověřenci čs. vládního delegáta projednají se
sovětskými vojenskými a místními poštovními autoritami zřízení potřebného telegrafního a telefonního spojení.
5./ Přijímání a propuštění zaměstnanců jen po prověření národní, občanské
a státní spolehlivosti u NV a vždy s výhradou schválení příslušným referentem čs.
vládního delegáta, propouští zaměstnance jen při hrubých proviněních a to s výhradou schválení příslušného referenta čs. vládního delegáta. Vojenské osoby, propůjčené
pro výkon služby u PFS třeba v případě, že se neosvědčí nebo provisí ve službě odeslati k náhr. pluku 1. čs. sboru.
6./ Místo velitele FPS:
Místo velitele FPS zůstává do vyřešení umístění pověřence čs. vládního delegáta
v Chustě, pak v sídle pověřence.
7./ Ubytování a stravování:
Ubytování beze změny; stravování ze zásob přidělených intendancí VOÚ a nákupem z volné ruky. V případě, že obce budou odpírat pomoc při ubytování a stravování
třeba se obrátiti na úřad pověřence čs. vládního delegáta v Užhorodě.
8./ Zbraně:
Dosud přidělené zbraně zůstávají k disposici velitele FPS. V případě, že Centrální
Rada nebo NV vydají příkaz odevzdati zbraně, velitel FPS upozorní příslušné orgány,
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že vyzbrojení FPS bylo provedeno na rozkaz velitele IV. UF a věc ihned ohlásí pověřenci čs. vládního delegáta.
9./ Dopravní prostředky:
Bude přiděleno jedno osobní auto případně i další dopravní prostředky podle možnosti.
10./ Zvláštní ustanovení:
a/ Za bezpečnost výkonu služby a za bezpečnost příslušníků FPS a jich rodin
ručí pověřenec čs. vládního delegáta. Velitel PFS poučí všechny příslušníky FPS o jich
chování a upozorní na to, aby nebyly vyvolávány žádné konflikty.
Za bezpečnost a pořádek v týlu armády ručí sovětské vojenské autority.
b/ V případě evakuace bude pro všechny příslušníky FPS zaručeno místo
v čs. veřejné službě jakož i přestěhování jich rodin. Vzato na vědomí upozornění, že
příslušníci FPS jsou rozhodnuti opustiti území a přejíti do čs. armády v případě, že
budou persekuování nebo pronásledovaní oni neb jejich rodiny. Potřebná opatření
budou učiněna.
c/ Rozšíření stanic FPS až po slovenské hranice bude projednáno a dohodnuto u velitelství IV. ukrajinské fronty.
čs. vládní delegát :
ministr F. Němec, v. r.
Za správnost opisu:
pplk. Koutník642

642

Podpisová doložka je dopsána perem.
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PŘÍLOHA číslo 8

PŘÍLOHA číslo 9

Přehled
doplňků odeslaných k 1. čs. sboru.

Přehled útvarů V. O. Ú. a počty osob
ku dni 15. února 1945.

Útvar
a./ Na území
Podkarpatské Rusi
Voj. zástupce u repres..
čs. vlád. delegáta Chust
později Užhorod
V.V.O. Chust
V.V.O. Sevljuš
V.V.O. Rachovo
V.V.O. Ťačevo
Oddíl PFS na Podkar. Rusi
a/ C e l k e m

Důstojníků

Rotmistrů

Ženy

Mužstvo

Celkem

1

.

.

1

2

2
1
1
1
1

1
.
.
.
.

.
.
.
.
.

10
9
9
9
128 x

13
10
10
10
129

8

1

.

175

184

7

28

140

201

1

.

20

21

8
9

28
28

160
335

222
406

b./ Na osvobozeném území
SLOVENSKA
Pomocná četa v Košicích
26
/:pom. četa, dopr. četa,
int. četa, četa bezp. stráže,
četa žen:/
Četa bezp. stráže Trebišov
.
/:střežení intendačního skladu
VOÚ:/
b/ C e l k e m
a, b/ Celkem

x
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26
34

K tomu 48 inspektorů a dozorců fin. pohr. stráže.
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PŘÍLOHA nečíslovaná643
Velitelství osvobozeného území.
Č.j. 2051. taj. 1945.
Věc: Situační zprav. hlášení
Přílohy: 1644

Košice 17. února 1945

Vojenská kancelář
p. Presidenta republiky,
L o n d ý n.
V příloze zasílám Situační zprav. hlášení za období 23. XII. 1944 do 13. II. 1945.
Velitel osvobozeného území
div. gen. A. H a s a l 645
Situační zprav. hlášení.
23. XII.44 – 13.II.45.646
I.
Všeobecně.
Po uplynutí téměř dvou měsíců nelze o situaci na osvobozeném území Zakarpatské Ukrajiny, postavení VOÚ a jeho činnosti, podati žádných nových a uspokojivých
zpráv.
Situace vládní delegace, resp. VOÚ na osvobozeném území Zakarpatské Ukrajiny
se horšila den ze dne a celkové postavení nezměnil ani návrat min. Němce z MOSKVY.
Dne 14. ledna 1945 došlo k vyvrcholení negativního postoje místního Národního Výboru k orgánům čs. státní, veřejné a vojenské administrativy, který se projevil doslovným přepadem budovy sídla vládního delegáta a velitele osvobozeného území.
Průběh událostí, které nelze pokládati za náhodný incident vyvolaný několika nezodpovědnými a nerozvážnými jednotlivci, jest popsán v „Přehledné zprávě o událostech v CHUSTU dne 14. ledna 1945“. K ní jest připojen text odeslaného a došlého
telegramu, událostmi souvisejícího.647
K tomu dodávám:
Podle získaných zpráv, účelem incidentu bylo, vyprovokovati čs. orgány a vyvolati
třeba o ozbrojený konflikt s místní milicí, který by byl pak využit ze dvou stran, t. j. jak
od z. tv. Národní Rady, tak i od sov. autorit k drastickému zákroku proti nám. Podle
dosavadních zkušeností lze si pak dobře představiti, jak by této příležitosti bylo využito
propagačně. Avšak všichni čs. orgánové, jak civilní tak i vojenské správy, správně vystihli smysl inscenované komedie, která byla předem promyšlena a připravena s vědomím a souhlasem známého již sov. velitele města CHUST. konstatuji, že ačkoliv bylo se

643
644
645
646
647

Na spise je rukopisná poznámka: „Patří k č. j. 1019 taj./45 VKPR.“
Na konci spisu se ale uvádí pět příloh.
Následuje podpis perem.
Dále viz VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.
Uvedené telegramy jsou již editovány v Příloze číslo 6 DOKUMENTU 323.
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strany milice postupováno způsobem nejvýše provokativním a často pro příslušníky
čs. armády i ponižujícím, všichni loyální příslušníci čs. branné moci a i členové vládní
delegace, zachovali klid a rozvahu, a nedali se strhnouti k nepředloženým činům.
Nástrojem celé akce byl 24 letý mladík LANDAU, pokřtěný žid. Rodiče jmenovaného měli za republiky před r. [19]39 menší tkalcovnu v CHUSTU, která vlivem konkurence jiných čs. firem neprosperovala. Teprve po okupaci Maďarskem, když činnost
ostatních tkalcoven, vyjma tkalcovny LANDAU, byla zastavena, zlepšila se celková jejich situace. Jmenovaný mladík se po incidentu dne 14. ledna [19]45 veřejně omlouval a prohlašoval, že ke všemu dostal rozkaz, za jehož provedení osobně ručil. Když
dne 18. ledna počala místní milice s rozdělováním zabaveného židovského majetku,
protestoval LANDAU proti tomuto postupu a byl z členství v milici vyloučen. Podle
posledních zpráv jest jmenovaný, který se tajně nabízel do našich služeb, na cestě do
RUMUNSKA, resp. PALESTINY.
Události ze dne 14. ledna [19]45 byly velkou většinou obyvatelstva odsouzeny jako
násilný a provokativní akt proti čs. republice a armádě. Když na místním koncertu, pořádaném téhož dne R.R., někteří členové místního NV veřejně z jeviště prohlašovali,
že se jim podařilo Čechy konečně vyhnat, neozval se ani jediný hlas souhlasu.
Ve dnech které následovaly, se celková situace uklidnila, ačkoliv byly již rozšiřovány zprávy, že čs. delegace opustí nejen CHUST, ale celé území Zakarpatské Ukrajiny.
Na tyto zprávy reagovala inteligence tím, že se všichni studenti 8. tř. gymnasia
v CHUSTU přihlásili do čs. armády a byli odsunuti. Jejich příkladu následovali také
žáci tříd nižších. Množily se také případy, kdy celé rodiny, usazené na území Zakarpatské Ukrajiny po řadu let, žádaly o odsunutí s čs. delegací, resp. VOÚ, při čemž ponechaly na místě veškerý svůj majetek.
Se stejnými pocity přijalo obyvatelstvo MUKAČEVA a UŽHORODU zprávy
o událostech v CHUSTU dne 14. ledna a o event. odjezdu čs. vládní delegace. Velká
část inteligence obou měst se snažila všemi prostředky dosáhnouti vstupu do čs. armády a ostatní ze studentů odmítli navštěvovati dále školy.
II.
N á l a d a o b y v a t e l s t v a.
Nálada obyvatelstva jest den ze dne stísněnější. denně přichází na VOÚ delegace
a deputace z různých obcí jednotlivých okresů s prosbami, aby konečně byl zaveden
klid a pořádek a zajištěna bezpečnost života a majetku. Jako ilustraci poměrů uvádím
zápisy delegace žen obce LIPŠA a výpověď jednoho studenta v plném znění.
„My, delegátky 40 ti žen z obce LIPŠA, PŘIŠLY JSME SI STĚŽPVATI NA NÁSILÍ
PROVÁDĚNÉ NA NÁS MILICISTY A ÚPŘÍSLUŠNÍKY R. A. Naši mužové byli před
odchodem Maďarů násilně zavlečeni do pracovních táborů, odkud se až dosud nevrátili. Každý může potvrditi, že tato mobilisace byla provedena násilím. To můžeme
dokázati i písemně na základě potvrzenek, které nám byly vydány maďarskou voj.
správou a N. V. Nyní nám však příslušníci RA vytýkají, že naši mužové šli dobrovolně
do maďarské armády, aby mohli bojovati proti RA a všemožně nás proto pronásledují. Jsme vesměs vdané ženy, máme několikačlenné rodiny a nejsme s to, abychom
uživily naše rodiny. Trpíme bídu a hlad. Při našich dotazech u NV a milicistů, zda bychom mohly dostat nějakou podporu v jakémkoliv smyslu, nám odpovídají, že na žádnou podporu práva nemáme, poněvadž naši mužové odešli do maďarské armády.
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Trpíme velice. Nyní, kdy už si opravdu nevíme rady, přicházíme k V8m, k naší vládě,
k československým vojákům, k nimž jsme vždy cítily to nejlepší, v němž jsme vždy
skládaly veškerou důvěru, v něž jsme věřily a věříme až dosud, s prosbou o vysvětlení,
kam vlastně patříme. Řekněte našemu baťkovi, presidentu Benešovi, aby nás neopouštěl, aby se nad námi smiloval, ať se podívá na naše děti, vždyť my jsme bez něho
úplní sirotkové, my víme, že jen pod jeho vládou můžeme dobře žíti a že jen od něho
můžeme dostati vše potřebné. Tovaryši nám nepomohu a ani nedají nic. My chceme,
aby zde bylo Československo. My víme, kam nás naše srdce táhnou. Jsou to stejná
srdce, která bila pro Československo do r. [19]38, též srdce která bila pro Československo po celou dobu maďarské okupace a stejná srdce která bijí a modlí se za čs. republiku a jejího presidenta, dr. E. BENEŠE. Prosíme, dejte nám možnost prokázati
vůli národa, dejte národu to, co on chce a pak uvidíte, jaký je náš národ. Jsme sice
prosté ženy, mnohé z nás negramotné, ale tolik víme, že jediné místo pro nás je v československé republice a že jen tam se nám povede dobře. Dokázaly jsme sice málo, ale
přece něco. Již 2x byla prováděna podpisová akce, my jsme nepodepsaly kromě mála,
které k tomu byly přinuceny. Prosíme, poraďte, a my, prosté ženy, půjdeme s Vámi
kamkoliv budete chtíti, my provedeme cokoliv a budeme s Vámi žít až do samého
konce.“
Podepsaly: delegátky obce LIPŠA.
„Jsem absolvent 6. třídy gymnasia c CHUSTU. Studium jsem zanechal z důvodu
zde panujícího nepořádku. Byl jsem totiž již 4x hnán „dobrovolně“ do RA místní
milicí. Jsem té zásady, když má jít někdo někam dobrovolně, pak není třeba, aby byl
k dobrovolnému činu honěn milicisty, pod nejrůznějšími výhružkami a dokonce pomocí zbraně. Já jsem měl taktéž příležitost vstoupit do některého N. V., a nebo pracovat jako sekretář, nebo dostat nějaké jiné slibné místo. Já jsem se však toho zřekl.
především lidé, kteří jsou v N. V., nejsou voleni lidem, jak nám bylo neustále slibováno,
nýbrž jsou to prostí samozvanci, kteří určili sami sebe a nyní vládnou úplně diktátorsky a netáží se, zda s tím obyvatelstvo souhlasí či nikoliv. Stejným způsobem byli voleni, či lépe řečeno, se sami určili, milicisté. I tito pracují stejným způsobem, t. j.
násilím. Tato skupina lidí je jediná, která způsobuje celou tuto politickou nejistotu,
která ruší pořádek., nevládne z vůle lidu, nýbrž lid se jí bojí a jen pod tlakem hrozeb
vykonává jednotlivá nařízení. Tato skupina nemá však absolutně důvěru lidu. Lid si
přeje všeobecně, aby tato skupina byla likvidována, neboť jedná násilně. Kromě toho
jsou to lidé, kteří byli příslušníky SIČE, a jiných fašistických organisací. Lid se neustále
táže, kdy již zde bude čs. republika, čs. úřady atd. Jsem toho názoru, že kdyby měla býti
projevena skutečně vůle lidu hlasováním, pak se tento lid rozhodne při nejmenším
z 90% pro československou republiku. Jsem kompetentním to říci, poněvadž mám
styk se všemi vrstvami lidu a znám mnohé okresy a vesnice osobně. Já sám neustále
věřím ve spravedlnost a nechci sloužit těm, na něž se lid dívá s nedůvěrou, jež nenávidí a kteří sami svou, již dávno projevenou nečestnost neustále svými činy, namířenými proti našemu lidu, ještě zvětšují. Pro případ, že by bylo třeba moji výpověď
potvrditi ještě jinými svědky, pak jsem ochoten přivésti z každé obce nejméně 10 důvěryhodných občanů, kteří moji výpověď velmi rádi potvrdí a podepíší.
Toto provádím z důvodů, poněvadž jsem čestný občan Karpatské Ukrajiny, jsem
si vědom své povinnosti vůči československé republice a poněvadž mám tento lid rád,
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sám z něho pocházím, chci, aby byla respektována pravdivá vůle lidu, národa čestného, neposkvrněného fašistickými hříchy. Tento národ chce žíti v československé republice a tento národ prosí, aby mu byla dána možnost svoji vůli projeviti veřejně
a svobodně.
Student
/jméno připojeno u orig./
III.
P r o p a g a n d a.
Prováděna ve stejném smyslu jak již bylo popsáni. Objevily se dokonce letáky, žádající o připojení t.zv. Prešovské Ukrajiny k SSSR. Překlad letáku, adresovaného
Ústřednímu Národnímu Výboru v MUKAČEVĚ, přikládám. Nebylo zjištěno, v jakém
rozsahu byly tyto letáky rozšiřovány. V této souvislosti objevily se současně jiné letáky, kritisující dnešní režim na Zakarpatské Ukrajině a zejména činnost a minulost
TURJANICI. Volný překlad předkládám.
IV.
S l o v e n s k o.
Po návratu min. Němce z MOSKVY a po jeho návštěvě s velitelem osvobozeného
území u velitele IV. UF ., bylo zřejmo že čs. vládní delegace se v CHUSTU již dlouho
nezdrží. Po jednáních s velitelem 4. UF a po skončení všech potřebných příprav, došlo
ve dnech 29. I. až 7. II. [19]45 k přemístění vládní delegace a velitelství osvobozeného
území do KOŠIC. KOŠICE samy válečnými operacemi neutrpěly, zatím co ostatní
místa na osvobozeném území SLOVENSKA byla více nebo méně poškozena. Z větších
míst jest doposud nejvíce postižen PREŠOV.
O situaci a činnosti VOÚ v novém působišti nelze podati dosud konkrétních zpráv.
Nejpatrnější rozdíly oproti situaci na území Zakarpatské Ukrajiny tkví v tom, že:
1/ Nábor „dobrovolníků“ do RA nebyl na území SLOVENSKA zahájen.
2/ Byla povolena částečná mobilisace čs. branců, jejímž provedením byl pověřen
1. čs. sbor.
3/ NV., milice a ostatní složky pracují v duchu československém.
4/ Povoleno vydávati časopis PRAVDA /orgán komunistické strany Slovenska/
a NÁRODNÍ OBRODA /orgán S.N.R./.
5/ Dán k disposici vysílač pro S.N.R., která jej používá především k informování
slovenské veřejnosti o situaci na SLOVENSKU a k podávání instrukcí NV a ostatním
složkám, které se zapojily do státotvorné činnosti, pod vedením SNR.
Naproti tomu je však působnost a činnost VOÚ na území SLOVENSKA stejně
omezena jako tomu bylo na území Zakarpatské Ukrajiny a projevuje se pouze řešením
otázek v n i t ř n í c h, při čemž pravomoc a postoj sovětského velitele města KOŠICE
jest obdobou, jak bylo popsáno u jiných sov. velitelů na území Zakarpatské Ukrajiny.
Propaganda protistátní nebo jiných nežádoucích směrů nebyla dosud zjištěna.
V posledních dnech hlásilo se na VOÚ několik vyšších důstojníků t. zv. Slovenské
armády, kteří se účastnili povstání na SLOVENSKU. Z vyšších důstojníků jsou to:
Plk. gšt. Julius NOSKO /v r. 38 kpt. čs. armády a na podzim 4 mjr. t.z.v. Slovenské
armády/, plk. vet. Mudr. Mikuláš FERJENČIK, pověřenec N. O. u SNR, plk. rem.
Mirko VESEL /hlásil se po příjezdu z LONDÝNA na VOÚ v Chustu/ a pplk. just.
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Samo KORBEL.648 Kromě toho hlásilo příchod ještě několik nižších důstojníků t. zv.
Slovenské armády.
Většina těchto důstojníků jest k disposici SNR.
V.
P ř í s l u š n í c i s p o j e n e c k ý c h a r m á d.
V posledních dnech hlásili se u čs. voj. orgánů někteří příslušníci spojeneckých
armád: 4 FRANCOUZI, 1 AMERIČAN.
FRANCOUZI:
1/ EDET Joseph, narozen 13. VIII. 1902 v ALAVILE /Seine inf./
2/ CASDAGUETTE Louis, narozen 12. V. 192 v BASTIA /Corte/
3/ LE ROUX Francois, narozen 7. IX. 192 v PLOUBAZBANEC /dept. COTE du
NORD/
4/ MADYDA Stanislav, narozen 4. X, 1918 v OSWIECIN, Polsko, naturalisován ve
FRANCII.
Všichni z uvedených byli v r. 1940 zajati nebo odvedeni na práce do Německa
a Rakouska. Podařilo se jim uprchnouti na území SLOVENSKA, kde vytvořili samostatný part. oddíl, složený většinou z FRANCOUZŮ /asi 250/.649 Po likvidaci povstání
byly jim za místo nového srazu a znovu utvoření oddílů, určeny KOŠICE, kam se dostavují jednotlivě a různými způsoby.
[AMERIČAN]
1/ John Viliam DEYER, sgt., 3619424, USA Air Force 15-ITALIE. Narozen
30. VIII. 1914 v MANISTIGUE, Michigan. USA. Jmenovaný byl za bombardovacího
náletu na BLECKHAMER dne 2. prosince [19]44 sestřelen a po seskoku padákem přistál v okolí LIPT. SV. MIKULÁŠE, odkud se za pomoci slovenského obyvatelstva dostal až do KOŠIC.
Sovětský velitel města vyžádal si všechny jmenované, kteří mu byli odevzdáni ve
dnech 10. a 12. února [19]45. Sovětské voj. autority nedovolují nám ze zprav. důvodů
jakýkoliv styk s těmito příslušníky spojeneckých armád a nedovolují také jakoukoliv
naši pomoc v jejich prospěch.
VI.
Z á v ě r.
Po odchodu čs. vládní delegace, resp. VOÚ z území Zakarpatské Ukrajiny, rozšiřovali jednotliví členové NV zprávy, že nyní je jasno, že území Zakarpatské Ukrajiny
jest de facto již připojeno k SSSR. Postoj sovětských autorit a NV vůči rodinám čs.
branců se nezměnil, ačkoliv bylo zjištěno, že náš odchod z území Zakarpatské Ukrajiny nebyl signálem ke všeobecné a zvýšené persekuci. Nábor do RA na Zakarpatské
Ukrajině ustal. V SEVLJUŠI byl dne 2. II. [19]45 vyhlášena sov. velitele města, prostřednictvím NV, mobilisace do RA. Téhož dne dostavil se do SEVLJUŠE neznámý

pplk. RA, geroj Sov. Svazu a veřejně prohlásil, že NV nemají práva k vyhlášení mobilisace do RA. Podle zpráv došlo mezi ním a sov. velitelem města, majorem KONDAKOVEM k ostré kontraversi, po které byla vyhlášená mobilisace odvolána.
Obyvatelstvo a hlavně inteligence nepokládá otázku Zakarpatské Ukrajiny ještě
za řešení konečné.
Propaganda poněkud ustala. Pořádají se však ve zvýšené míře manifestační schůze
a shromáždění, na kterých je inteligence nucena přísahati v duchu známého „MANIFESTU“.



ZÁZNAM
o událostech v Chustu dne 14. ledna 1945.652
Asi v 11.00 hod. dopoledne dostavil se do vládní budovy kanceláře náč. štábu plk.
Hrabovského voj. velitel města Chust, por. Kunoši a hlásil, že ozbrojená milice obsadila budovu VVO Chust a že chtěla jej zatknouti, přičemž jej vedoucí ohrožoval pistolí, takže na sebeobranu vytáhl rovněž pistoli, avšak k ničemu nedošlo, poněvadž
utekl. Bylo prý mu milicisty sděleno, že musí ihned úřední místnost opustiti a jakoukoliv práci zastaviti.
Plk. Hrabovský proto ihned telefonoval plk. Ljaškovi, avšak nedostal s ním spojení.
Opětně jej volal asi o 10 minut později, avšak rovněž bezvýsledně. Poslal proto ppor.
Maslejavou k veliteli města mjr. Kruckich a nařídil jí, aby sov. veliteli města oznámila
vše, co hlásil por. Kunoši a požádala o zákrok.
V tom se do kanceláře plk. Hrabovského dostavil velitel stráže a hlásil, že asi 20
ozbrojených milicistů vniklo do vládní budovy, pod velením místního občana Landaua, který dal rozkaz strážným, aby ihned opustili vládní budovu, neboť jinak zakročí silou zbraní. Dále hlásil že milicisté s namířenou zbraní vyhánějí voj. osoby
z místnosti přízemí vládní budovy.
Krátce potom se vrátila ppor. Maslejová a hlásila, že mjr. Kruckich jí řekl, že v této
věci nemůže ničeho podniknouti, že se může státi i jemu, že do jeho budovy přijdou
milicisté a budou ho chtít vyhnat. Mezitím dostavil se mjr. Beran a hlásil, že byl vyhnán ze své kanceláře násilím stráže od státních peněz. Volal jsem proto znovu telefonicky pplk. Ljaško na třech různých místech, avšak opětně bezvýsledně.
Plk. Hrabovský dal zavolati do své kanceláře ministra dr.Šrobára a v přítomnosti
úředníka vládní delegace pana Žižky a podnáčelníka štábu, pplk. Koutníka mu věc
oznámil, co se stalo a co dosud zařídil. Bylo společně rozhodnuto, že plk. Hrabovský
zavolá do své kanceláře velitele milice, aby se zjistilo, oč vlastně jde. Byl proto poslán
650

648
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JUDr. Samuel Karol Korbel (1909, Lesnoe-Savaslajka, okr. Murov, Rusko – 1997, Mornington, Austrálie). Více: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945, s. 140–141.
Oddíl se stal součástí 1. československé partyzánské brigády M. R. Štefánika.

[418]

Velitel osvobozeného území:
div. gen. A. H a s a l 651

Přílohy: 5650

651
652

Přílohy nejsou blíže označeny; editovány jsou proto podle pořadí uložení v dané archivní jednotce a nejsou zde uvedeny zmíněné telegramy, protože jejich opisy jsou již v Příloze číslo 6 DOKUMENT 318.
Následuje podpis perem.
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ppor. Guttmann k veliteli milice, aby jej vyzval k příchodu do kanceláře náčelníka
štábu a požádal jej, aby v akci nepokračoval, pokud nerozhodnou místní sovětské
úřady. Ppor. Guttmann vyšel splnit rozkaz, bylo slyšet nějaký hluk a proto všichni přítomní v kanceláři náčelníka vyšli na schodiště a byli svědky toho, jak milicionáři odzbrojili ppor. Guttmanna, který jim vzkaz vyřizoval. Plk. Hrabovský volal proto se
schodiště na velitele milicionářů a žádali jej, aby přišel nahoru, což tento nejdříve odmítl a když mu opětovně domlouval a nabídl mu, aby si vzal sebou jako ochranu jednoho milicionáře, vyzvání u poslechl a s jedním miliconářem nahoru přišel. Mezitím
také dal velitel milice uvolniti ppor. Guttmanna a vrátil mu zbraň.
Zhora uvedení vrátili se kanceláře náčelníka štábu, kde k nim přibyl též mjr. Zapletal a za nimi vstoupili do kanceláře velitel milice Landau a jedem milicista.
Přítomný ministr Šrobár se ho tázal, oč jde, načež Landau odpověděl, že má příkaz Národního Výbor[u] vyhnat všechny Čechoslováky z vládní budovy. To je vůle
lidu. Na to se ministr. Dr. Šrobár tázal, nač budovu potřebují a Landau prohlásil, že má
prostě rozkaz a že tento rozkaz provede i kdyby mělo dojíti ke krveprolití. Plk. Hraboský Landaua žádal, aby mu ukázal nějaký písemný rozkaz na to, avšak Landau prohlásil, že žádného písemného rozkazu nemá. Ministr Dr. Šrobár mu pak ještě vysvětloval,
že není možno takto jednati, že vládní delegace je zde z pověření čs. vlády a se souhlasem Moskvy a že bude oznámena veliteli IV. U.F., který rozhodne co bude dále.
Landau odpověděl, že mu nic není do IV. UF a že on rozkaz provede. Přítomný mjr. Zapletal řekl Landauovi, že tím sabotuje rozkazy IV. UF, proti čemž se Landau ohradil,
že se s ním takto nesmí hovořit a že je to vůle lidu. Znovu byl upozorněn ministrem
Šrobárem, že jeho postup neodpovídá nařízením IV. UF, že se věc bude hlásit veliteli
fronty, který věc konečně rozhodne. Tím bylo jednání s Landauem skončeno a Landau i s milicionářem se vzdálili.
V mezidobí dostal plk. Hrabovský hlášení od různých voj. osob, že ozbrojení milicisté vnikli do dvora vládní budovy, vyklizují strážnici a místnosti pro ubytování mužstva, zabítrají garáže a nakonec i skladiště. Plk. Hrabovský proto znovu telefonicky
volal pplk. Ljaško, avšak opět bezvýsledně a proto zavolal mjr. Kruckich a případ mu
oznámil. To se stalo v přítomnosti ministra Dr. Šrobára, pplk. Koutníka a pana Žižky,
úředníka vládní delegace.
Mjr. Kruckich telefonicky odpověděl, že nemůže podniknouti žádná opatření, poněvadž jde o vnitřní politickou záležitost mezi Národním Výborem a vládní delegací
a na další žádost, aby dovolil přímé telefonické spojení se IV. UF prohlásil, že takové
spojení neexistuje.
Již před tím, a to ihned po prvním hlášení o událostech vydal plk. Hrabovský rozkaz, že v žádném případě nesmí použít zbraní a aby všichni podřízení zůstali na svých
místech. Během zmíněných událostí tento rozkaz ještě několikrát opakoval, zejména
k dotazům jednotlivých velitelů.
Po telefonickém rozhovoru s mjr. Kruckich skoncipoval plk. Hrabovský společně
s přítomnými telegram veliteli 4. UF, v němž mu celý případ hlásil a žádal o poskytnutí ochrany. Na přání mistra Dr. Šrobára měla se sejíti konference politických poradců, aby znění telegramu schválila. Než se poradci sešli[,] vyzval ministr Šrobár plk.
Hrabovského, pplk. Koutníka, pana Žižku a mjr. berana, aby osobně šli k veliteli města
mjr. Kruckich a přednesli žádost o sjednání pořádku a bezpečnosti a zajištění majetku
v budově. To bylo ve 12.30 hodin. Když jmenovaní, kteří vyzvání Dr. Šrobára vyhověli,
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vystoupili do kanceláře mjr. Kruckich, byli tam kromě něho přítomni ještě pplk. Šustenko, mjr.Popov a ještě jeden neznámý mjr. RA. Pplk. Šustenko a onen neznámý majr.
RA ihned odešli, kdežto mjr. Popov se krátkou chvíli zdržel a odešel teprve během
jednání. Plk. Hrabovský znovu vysvětlil mjr. Kruckich celou situaci a zdůraznil mu, že
událostmi, které se zběhly, byl porušen veřejný pořádek, že je ohrožen čs. státní majetek, zejména peníze uložené u vládní delegace a materiál, a žádal ho, aby zakročil na
ochranu. Mjr. Kruckich odpověděl, že jde o vnitřní záležitost mezi vládní delegací
a NV, aby byla vyřízena přímo s NV, že se do věci míchati nebude. Prohlásil dále, že
by mohl zakročiti jenom tehdy, kdyby došlo k násilí. Všichni přítomní zdůraznili, že
k násilí již došlo, poněvadž milicisté ohrožují se zbraní v ruce stráže a příslušníky
č. branné moci a že dokonce násilím odvedli jednoho vojína. Zejména poukazovali na
ohrožení státních peněz ve vládní budově. Na dotaz mjr. Kruckich, zda někdo z našich
střílel, bylo mu prohlášeno, že nikdo nestřílel a že byl vydán rozkaz, že žádný čs. příslušník nesmí zbraně použíti. Mjr. Kruckich dodal, že by mohl zakročiti jen v případě,
že by některá strana použila zbraně a že by zakročil proti té straně, která zbraně použije. Při této příležitosti opětoval plk. Hrabovský žádost o přímé spojení se IV. UF,
avšak mjr. Kruckich mu opětovně sdělil, že takové telefonické spojení neexistuje.
Přítomný pan Žižka znovu vysvětlil mjr. Kruckich, že čs. vládní delegace je na
tomto území z pověření čs. vlády a se souhlasem vlády SSSR a že jí byl Chust přikázán jako sídlo velitelstvím 4. UF. Dále zdůrazni, že čs vládní delegace požívá v této
budově při nejmenším práva exteritoriality a že si proto právem činí nárok na ochranu
Rudé armády, jako spojenecké a zdůraznil, že členové vládní delegace a důstojníci ve
vládní budově přítomní nemohou tuto budovu opustit a že jsou ohroženi a že je důvodná obava, že by mohlo dojít k nějakému incidentu. Mr. Kruckich odpověděl
v témže smyslu jako dříve, že jde o vnitřní věci, do kterých se míchat nebude. Na konkrétní otázku, položenou mu plk. Hrabovským, zda poskytne ochranu, opětovně mluvil o tom, že jde o vnitřní záležitosti a na konec prohlásil, že ochranu neposkytne,
poněvadž nemá v tom smyslu žádných rozkazů od IV. UF. Když byl pak žádán, aby
svoje prohlášení, že ochranu neposkytne, dal písemně, odmítl tak učiniti a delegace
se vzdálila.
Po návratu do kanceláře náč. štábu snažil se tento spojiti telefonicky opětovně
s pplk. Ljaško nebo Šustenko, avšak ani jednoho nezastihl. Totéž opakoval pravidelně
vícekráte v krátkých intervalech, vždy však bezvýsledně. Posledně se tak stalo ve 13.30
hodin, kdy mu bylo z kanceláře pplk. Ljaško hlášeno, že týž odešel do města a dosud
se nevrátil.
Mezitím se sešla porada ministrem Dr. Šrobárem sezvaná, které se zúčastnil mimo
něho ještě Dr. Pull, rada Hála, Dr. Hodža, pan Pollák, pak Žižka, plkl Hrabovský,
pplk. Koutník. Jednalo se o znění telegramu zhora uvedeného, který měl býti odeslán
veliteli IV. UF a jehož znění bylo mezitím přeloženo do ruštiny. Na poradě bylo usneseno, že telegram má býti odeslán, tak jak byl skoncipován a však s vypuštěním poslední věty, v níž se žádá o poskytnutí ochrany. Když však rada Hála upozornil, že
v 11.00 hodin dopoledne mluvil ve městě s pplk. Ljaško, který byl již o případu informován, byl plk. Hrabovský vyzván, aby se znovu pokusil spojiti se s pllk. Ljaško.
Prot se plk. Hrabovský a pplk. Koutník s porady vzdálili. Porada dále pak rozhodla,
aby pan Pollak a Dr. Pull šli vyjednávat s NV a aby se s odesláním telegramu vyčkalo
až do výsledku tohoto jednání.
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Mezitím plk. Hrabovský se marně pokusil o telefonické spojení s pplk. Ljaško
a proto se spojil s mjr. Kruckich a sdělil mu, že se právě koná porada o událostech a že
nutně musí mluvit s pplk. Ljaško, kterého však nemůže nalézti. Mjr. Kruckich sdělil,
že neví, kde pplk. Ljaško nachází a současně doporučoval, aby se vyjednávalo s předsedou ONV Sikorou.
Výsledek tohoto rozhovoru oznámil plk. Hrabovský po svém návratu osobám při
poradě přítomných, a na základě toho došlo pak ke shora uvedenému usnesení o vyslání vyjednavačů k NV, při čemž bylo dohodnuto, že nedojde-li k dojednání s NV do
půl hodiny, bude telegram odeslán.
Na to se porada rozešla, aby vyčkala výsledek jednání. V mezidobí se shromáždilo
mužstvo, které již před tím muselo opustiti své ubikace, před vládní budovu a proto
plk. Hrabovský jim dal rozkaz, aby odešlo k obědu. Mužstvo se pak za chvíli vrátilo
s tím, že nikdo nebyl do kasáren milicí vypuštěn. Mužstvo bylo proto vyzváno, aby vyčkalo v blízkosti vládní budovy dalších rozkazů.
Krátce po 14.00 hodin dostavil se k plk. Hrabovskému pplk. Ljaško a pplk. Šustenko a tázali se, co se vlastně stalo. Když jim plk. Hrabovský stručně vylíčil zběh události, žádal pplk. Ljaško, aby mu byl předveden velitel milice Landau. Poněvadž ho
nebylo možno nalézti, vyšel plk. Hrabovský spolu s pplk. Ljaško a pplk. Koutníkem poohlédnouti se se něm a přesvědčiti se o situaci. Pplk. Šustenko odešel již dříve situaci
obhlédnouti. Pplk. Ljaško nařídil, aby se miliconáři stáhli a aby se mužstvo odebralo
zpět do svých ubikací a zjistilo, co bylo odcizeno, nebo poškozeno a jemu aby to bylo
hlášeno. Po návratu do kanceláře náč. štábu byl přiveden velitel milice Landau a současně se vrátil pplk. Šustenko. Na dotaz pplk. Ljaško, kdo dal Landauovi rozkaz k akci,
prohlásil tento, že rozkaz dal Sikora, načež pplk. Ljaško vyzval Landaua, aby k němu
i se Sikourou dostavil na komandaturu goroda.
Po vzdálení Landaua hlásil pplk. Koutník, že povšechně zjišťoval škody a jejich rozsah, zejména ztrátu různých předmětů. Po tomto hlášení se vzdálili též oba pplk. RA.
Mezitím asi ve 14.15 hodin vrátili se Dr. Pull a pan Pollák s jednání se Sikorou
a přinesli od něho písemné podmínky likvidace celého případu. Porada je vyslechla
a rozhodla, že nemůže o jejich přijetí jednati, poněvadž není kompetentní, nýbrž
vládní delegát. Většina zúčastňujících se [po] poradě pak odešla na oběd.
Po odchodu sov. důstojníků dostavili se do kanceláře náč. štábu ministr Dr. Šrobár
a sdělil, že text telegramu nemůže sám podepsat, že ho musí podepsati pan Pollák. Poněvadž v té době pan Pollák nebyl přítomen, rozhodl se plkl. Hrabovský podepsati
telgram sám a dáti jej odeslati, ježto šlo o naléhavé věci z hlediska vojenského a nebylo
možno odeslání telegramu dále zdržovati.
Někdy po 4 hodině odpolední bylo náč. štábu hlášeno, že milice na rozkaz svého
náčelníka opětně obsadila kasárny pomocných jednotek a vyhání odtud mužstvo. Plk.
Hrabovský jednal proto opětně s mjr. Kruckich načež rozhodl, aby se mužstvo pomocných jednotek stáhlo a ubytovalo jednak ve vládní budově na nádvoří, případně
i v přilehlé budově, dosud používané sov. komandaturou. To se také stalo.
plk. Hraboský v.r.
pplk. Koutník v. r.
Žižka v.r.
pplk. Beran v. r.
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Ústřednímu nár. výboru
v M u k a č e v ě.653
Dočasný výbor prešovských Rusů a Ukrajinců posílá Vám ze své schůze následující resoluce:
Svoboda zvoní nad naší rodnou zemí, hrdinná Rudá armáda osvobozuje prešovskou Ukrajinu. Staleté naděje našeho národa počínají se uskutečňovati. My, synové
naší prešovské Ukrajiny, píšeme tuto resoluci, aby se uskutečnila naše práva. Naše požadavky jsou jasné: připojiti naši zemi k mateřské nám zemi – Zakarpatské Ukrajině.
Tato práva jsou mezinárodně zabezpečena. V § 10 St. Germainské smlouvy, podepsané 1. září 1919 čteme následující: Československo se zaručuje, že na jih od Karpat
bude organisovati autonomní ruské území jehož hranice mají býti schválené spojeneckými státy. Američtí Rusíni v r. 1918 hlasovali jen proto pro připojení Podk. Ukrajiny k Československu, poněvadž ř-ti členný výbor, který byl orgánem mírové
konference spojeneckých národů, přijal návrh ruského národného výboru, přijatého
na poradě s Serantenu /:Pensylvanie:/ dne 20. listopadu 1918. Resoluce obsahovala
následující usnesení: Rusíni jsou ochotni připojiti se k demokratickému Československu jen v tom případě, když k ruskému podkarpatsku budou připojeny i župy kde
původně bydleli Rusíni, kde i nyní bydlejí, a to: Spiš, Šáriš, Zemplín a Abauj.654 Vzhledem k tomu, že v této otázce se ruská komise nemohla dohodnouti se Slováky, rozhodli se tak, že tuto otázku odloží na pozdější dobu. Na konec to byla jen léčka, neboť
na mírové konferenci a hlavně později, tehdejší slovenští političtí činitelé spolu
s Čechy udělali vše, jen aby požadavky ruských nebyly splněny. To bylo také příčinou
toho, že první guvernér podkarpatské Rusi dr. Zatkovič655 byl přinucen dne 13. května
1921 zřeknuti se úřadu guvernéra a vrátiti se do USA. Byla stanovena dočasná hranice,
která se táhla podél řeky Už.
Okolnost, že odpovědní činitelé vůbec nemysleli uskutečniti požadavky ruských
je jasná již z nařízení zemplínského župana, Slováka, v r. 1920 ve kterém se praví:
„Na Slovensku nejsou ani ruské ženy ani ruští mužové. To je maďarská agitace.“
Avšak v r. 1900 statistika dokázala, že je tam 111.000 ruských.
Vliv Čechů byl tak silný, že representanti našeho národa během republikánské
doby se bezvýsledně namáhali vydobýti svých práv, mírovými smlouvami zaručenými.
Až v roce 1938, když se Československo dostalo do kritické situace, neboť hnutí neupokojených národů dosáhlo svého vrcholu, vláda ČSR začala vyjednávati se Slováky
o úpravě a vyznačení hranic.
Avšak spád historických událostí byl tak prudký, že uskutečnění krátké smlouvy
nepřineslo žádný výsledek. Mnoho trpící národ Prešovské Ukrajiny těžce snášel útisk
slovenského státu. Bylo vydáno heslo: „Na Slovensku po slovensky.“ Školy a jiné

653
654

655

Dále viz VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/21.
Abov (maďarsky Abaúj) je historické území v okolí Košic, dnes rozdělené mezi Slovensko a Maďarsko.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abov (citováno k 12. 8. 2016).
Grigorij Žatkovič (1886, Hlubina, Betežná župa – 1967, Pittsburgh, USA). Americký právník rusínského původu. Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Grigorij_%C5%BDatkovi%C4%8D (citováno k 12. 8.
2016).
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kulturní ústavy se zavíraly a tak se kulturní život ruských a ukrajinců Spiše, Šariše,
Abauje a Zemplína nemohl volně rozvíjeti. Velká část národa byla násilím odnárodňována. Jazyk přeplněn slovakismem a slovenská vrchnost jej také nazývala slovenským.
V tomto t. zv. „slovenském“ jazyku praví velký český filolog Dobrovský: „Jazyk rusínů
není možno nazvati slovenským jazykem, poněvadž oni nejsou Slováky, nýbrž jsou Rusíny.“ Totéž potvrzuje mnoho učenců, mezi nimi i Slovák Mišik. Podle jeho posudku
obyvatele východního Slovenska, kteří náboženstvím jsou řecko-kat., je nutno považovati za Rusíny. Náboženství na tomto území jest nejdůležitějším etnografickým znakem.
V r. 1919 na prešovské Ukrajině bylo 203.255 obyvatelů náboženství vých. obřadu,
ale statistika přiznává jen 93.411 za Rusíny. Toto číslo zřetelně dokazuje veliké odnárodňování našeho národa. Hrdinná Rudá Armáda již osvobodila část našeho mnohotrpícího kraje. Svidník, Medzilaborce, Stropkov, Michalovce – ohřívající se svobodou.
A sídlo našeho kraje kraje Prešov – kde působil náš veliký buditel Duchnovič,656 kde
jsou Ruské školy a kultura, brzy bude osvobozeno.
V těchto historických okamžicích, my, všichni věrní synové naší vlasti, máme jediné přání: připojiti k svobodné matce – Zakarpatské Ukrajině – celou prešovskou
Ukrajinu s haličskou Lemkovštinou /?/.657 Po staletí byl národ Lemkovštiny oddělen
od našeho národa jen politickou hranicí.
Věříme, že naše přání bude ústředním výborem laskavě přijato a prosíme o všestrannou pomoc.
Podpisy: Dočasný výbor pro osvobození Prešovské Ukrajiny a Lemkovštiny.

Vůle národa !
Musí býti odhalena činnost utlačovatele lidství, vládnoucího nad zapomenutou
Rusi, SSSR, USA, V. Británii a československé vládě.
Poznámka: Překlad velmi volný a neupravený.
VÚA–VHA, f. VKPR, sign. 33/1/1/17, č. j. 1019/taj. 1945.658

DOKUMENT 324

1945, 16. února, Londýn – Hlavní velitelství svým č. j. 3046/taj. 1945 souhlasí s návrhy generála H. Píky z 24. ledna 1945.



Svaz národa Zakarpatska.

kem v duše volá: „Jaká čest pro nás, jestli že včerejší rab – tatar. syn kata a sám v duši
kat, stal se našim carem /:ministerským předsedou:/. Tyto myšlenky hrnuly se na nás.
Skoro ve všech zasedáních nikdo nenamítá ale nikdo také nesouhlasí, vyjma Neronových nohsledů, neboť je nesmyslné odporovati lupičské moci. Na prvním pedagogickém zasedání chtěl projeviti vůli národa, ale byl potlačen. Manifest podepsal na
rozkaz ne z vlastní vůle. Podepsal jsem ho dvakráte.
Podkarpatská Rus, 14. ledna 1945.
J. K. Kočubej, Zakarp. stana
Mukačevo, 22

Jestli vítr nevěje,
list se nepohne.
/národní přísloví/

Zásahy.
Státy vždy se tvoří podle mezinárodního práva a vláda, aby byla zákonná, musí se
tvořiti za souhlasu občanů, neboť sám národ. soudce své vlády, i podle slov Paskala,
musí sjednotiti síly spravedlivé a udělati spravedlnost silnou; spravedlivá moc musí postupovati v souhlase s vůlí občanů takovým způsobem, kdy vůle národa bude se připravovati k povstání, kdy nebude duševní spokojenosti, kdy bude dušena spravedlnost,
svoboda a právo, nebude míru.
K těmto zásahům dal podnět bývalý zloděj a lupič mukačevského kraje, který po
neúspěšném zločinu zmizel a jeho druhové-banditi byli postaveni před soud, skutečná
hlava NR Zakarpatské Ukrajiny I. Turjanica. Na Podkarpatské Rusi zanechal za sebou
takovou čest a slávu a při tom vzal na sebe věc vedení našeho národa, který je smut-

Na Vaši depeši číslo 681-862659 ze dne 24. ledna 1945:
Osvobození větší části SLOVENSKA umožňuje provedení Vašeho návrhu, třebaže
se jím mění Vaše jednání podle Vaší depeše 686-94/3.1.1945.660
Souhlasím proto, aby z branců mobilisovaných na SLOVENSKU byl nejprve doplněn sbor na předepsané počty. Podle přílivu branců pak připraviti v týlu útvary pro rozšíření 1. a 3. brigády na 1 a 3. divisi podle navržené Vámi ruské organisace. Jakmile se
octnou zbytky 2 parabrigády na OÚ doplniti i je pak na brigádu a rozšířiti na 2. divisi.
Tyto úkoly však nemůže prováděti sbor, jelikož účastí na frontě je zapotřebí. Je
k tomu zapotřebí velitelství a kádru důstojníků. Je nutné obsáhnouti celé osvobozené
území SLOVENSKA a nejen část v přímém dosahu sboru.
Projednejte s velením, aby v zájmu urychlení mobilisace všech ročníků branců na
osvobozeném SLOVENSKU a jejich rychlého zařazení do boje, dalo souhlas k těmto
opatřením:

658

656

657

Alexandr Duchnovič (1803–1865). Řeckokatolický farář. Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Duchnovi%C4%8D (citováno k 12. 8. 2016).
Oblastí Lem v Karpatech se rozumí území od řeky Popradu po Čiernou nad Tisou. http://www.navychod.cz/articles.php?id=21a917f6-dd94-102d-bc3e-00e0814daf34 (citováno k 12. 8. 2016).
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659
660

Neúplné přílohy k danému č. j. jsou uloženy v archivní jednotce: tamtéž, sign. 31/2/1/17, jako přílohy
k č. j. 25/taj. 1945, a to včetně situačního zpravodajského hlášení. Chybějící přílohy byly v edici doplněny ze sbírky „37“, což je vždy uvedeno v příslušné poznámce. Důvodem popsaného stavu byla pozdější prezentace hlášení spisovnou VKPR. Dále viz VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, kde je
ovšem jen kopie samotného hlášení adresovaná československé vojenské misi v Moskvě bez příloh.
ZOE 012438-45. VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/1/31, č. j. 3046/taj. 1. odděl. z 29. ledna 1945.
Viz DOKUMENT 286.
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Sbor si provede mobilisaci jen ve svém prostoru, Z ní bud doplňovati jednotky na
předepsané počty sboru.
Na ostatním osvobozeném území bude pověřeno nové velitelství mobilisací a bude
stavět urychleně útvary pro rozšíření brigád na divise. Pro ten účel postaví potřebný
počet náhradních těles. Tyto nové útvary budou doplňovány důstojníky ze SLOVENSKA, kdežto sbor by použil důstojníků cvičených ve sboru. K náhrad. tělesům by
bylo třeba odeslati instruktory od sboru důstojníky znalé jednotlivých ruských zbraní.
Nejvhodnější by bylo, aby tímto velitelem byl gen. Hasal jako velitel OÚ. Kdyby
však ruské velení požadovalo za vhodnější jiné pojmenování, nebo jiné označení tohoto velitelství, na př. jako velitele čs. jednotek nebo mělo i po osobní stránce nějaké
přání, hlaste neprodleně, aby mohly být navrženy a provedeny nutné úpravy.
Poněvadž jde o nejrychlejší zasazení jednotek do boje, snažte se dosáhnouti rychlého rozhodnutí a zároveň toho, aby velitelé front, operujících na SLOVENSKU dostali
patřičné pokyny, aby provedení nenaráželo na překážky.
VÚA-VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše z Londýna, dne 16. února 1945.
Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37/104/19.
DOKUMENT 325

1945, 16. února, Londýn – Hlavní velitelství svým č. j. 3103/taj. 1945 vzhledem k přesídlení části vládní delegace na Slovensko upravuje nařízení č. j. 3046/taj. 1945, jímž
souhlasilo s návrhy generála H. Píky z 24. ledna 1945.

Depeší H. V. 792-803/16. února 1945 byl dán souhlas s prováděnými změnami
v organisaci sboru. Dnešní situace, kdy část vládní delegace je již na SLOVENSKU,
nutí k tomu, aby byla řešena otázka branné moci na OÚ SLOVENSKA.
Bude zajisté hlavním úkolem předního sledu H. V., aby tyto otázky projednal na
místě, avšak je třeba předběžně připraviti jednání.
Proto projednejte otázky budování nových útvarů na tomto základě:
Je snahou postaviti co nejdříve největší počet jednotek, které by byly co nejrychleji zařaděny po boku R. A. do dalšího boje. Především musí býti doplněn sbor, jak již
projednáváte. Poněvadž však sbor nemůže svými orgány prováděti mobilisaci na
celém OÚ, je třeba pověřiti prováděním mobilisace zvláštní velitelství. Toto velitelství
podle našeho názoru VOÚ, provádělo by mobilisaci již hned za bojovým pásmem,
soustředilo by však brance do prostoru, které by vyhradilo vel. fronty. Tam by zřídilo
střediska podle zbraní či služeb, kde by byli branci vystrojeni ze zásob dodaných VF.
odtud by byly odeslány skupiny bez jakéhokoliv přecvičování přímo ke sboru, kde
v týlu divis a sborových útvarů by sbor přidělil důstojníky a provedl nejnutnější doplnění polního výcviku, než by byly vřaděny do jednotek.
Stejně by byli odesíláni i důstojníci, aby v týlu sboru byli nejprve přecvičeni, než
budou zařaděni.
Bude-li více branců než potřebuje sbor, byly by nejprve tvořeny a VOÚ podle dodávky zbraní samostatné brigády, které by byly ihned zasazeny do boje a postupně
rozšiřovány.
VOÚ, které by provádělo mobilisaci a doplňování by bylo ve styku s VF, rovněž vel.
sboru, jinak by byli oba velitelé v přímém styku.
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VOÚ by postavilo jen nejnutnější orgány pro provádění mobilisace a pro střediska.
Z osob méně schopných pro polní službu by stavělo podle požadavku VF pracovní nebo speciální útvary pro práce v týlu a pro úkol vládního delegáta /pohraniční služby
a pod./.
Touto dělbou lze zajistiti, že se sbor bude moci soustřediti jen na své úkoly a že pak
skutečně bude moci plnit uložené mu bojové úkoly s větším úspěchem a menšími
oběťmi.
Nevidím dobře možnosti, aby byl ustanoven pro obojí úkoly – bojové i doplňování – jediný společný velitel. To je možné v rámci armády úplně samostatné, nikoliv
u nás, kde jsme závislí na R. A. V operativních věcech nemohl by společný velitel zasahovati do věcí polních, velitelství, která zůstávají, podřízena příslušné sovětské armádě či jinému vyššímu velitelství.
Stejně by nebylo myslitelné, aby vel. OÚ seděl u VF.
Sdělte svůj názor na otázku společného velitelství či vysvětlete jeho potřeby. Při jednání snažte se docílit, aby Vrchní Velení R. A. vydalo skutečně rozkazy VF o tom, jak
bude rozhodnuto o úpravě budování nových útvarů a o rozdělení pravomoci mezi
polní a zápolní velit.
Podejte pokud možno nejdříve zprávu o výsledku jednání.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše z Londýna, dne 16. února 1945.
Dále tamtéž, sb. „37“, sign. 37-104/19, Hlavní velitelství č. j. 3103/taj. 1. odděl 1945.
DOKUMENT 326

1945, 17. února, 1945 – Reakce generála H. Píky na přípisy hlavního velitelství č. j.
3046/taj. 1945 ve věci rozšíření brigád 1. československého armádního sboru v SSSR
na divize.

K depeši číslo 791/16 . H.V. 3046/taj. 45:
Ani dnes neupouštím od zásady rozdělení fronty a týlu, ani nedávám přednost
rozšíření brigád na divise, byl jsem však nucen prakticky změnit své stanovisko uvedené v mé depeši číslo 6863-694/ ze dne 3. ledna 1945 z těchto důvodů:
1/ Přes dvojí upozornění, že sbor nemá zasahovat do otázek organisace nových útvarů, gen. Svoboda – snad v souhlase se všemi čs. generály i gen. Hasalem – navrhl přímo
Vrchn. Vel. R. A. rozšíření brigád na divise a přejmenování sboru na armádu. Mně
dosud žádný návrh sbor nezaslal o věci však již mluvil Stalin s poslancem Gottwaldem.
2/ Naši politikové začli nás obviňovat, že jsme příčinou potíží na Podk. Rusi /viz
hlášení min. Němce, velvysl. Fierlingera, že chceme stavět druhou – týlovou armádu
podle koncepce a duchu z roku 1938/. Nepochopili, že potíže byly vyvolány z důvodů
politicko-teritoriálních – PDKAR. Rus.
3/ Navrhl jsem org. divise podle sovětského vzoru, jelikož umožní rychlé vybavení sovětským materiálem. Nevím, co navrhl konkrétně gen. Svoboda, ale podle
ústního vzkazu jeho představy nepokládám za správné, na př. kul. rotu chtěl navrhnout jen o šesti kulometech, což prý v horách úplně stačí, dále různé improvisace v dělostř. divisním a plukovním – doprovodným/.
4/ Snažil jsem se přizpůsobit novým okolnostem, aby nebyl poškozeny naše voj.
věci v celku.
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Konečnou úpravu a pořádek bude možno provésti zde po příjezdu pana presidenta
a Hlavního velitele, kteří předloží naše rozhodnutí na vědomí Vrch. vel. R. A.
Jak dnes věc ve sboru pokračuje, nemám žádných přímých zpráv, avšak z telegramu,
která Svoboda zaslal vel. týlu R. A. se mi zdá, že změnil názory. Telegram žádá příděl
dopravních prostředků pro 2. a 4. čs. brigádu. Snad má v úmyslu postavit dva sbory
po dvou samostatných brigádách, ab nynější sbor mohl být přejmenován na armádu.
Na konec podotýkám, že politikové prosazují tendenci, aby velitelem čs. vojsk na
VÝCHODĚ bel ge, SVOBODA, který je tak dobře znám.
O velitelských otázkách až po vašem příjezdu do Moskvy.
VÚA–VHA, f. ČsVM V SSSR, sign. 245/1/33, Depeše do Londýna, dne 17. února
1945. Dále viz AÚTGM, f. EB II/1, sign. V 133/6.

DOKUMENT 328

1945, 27. února, Košice – Telegram generála Hasala s odpovědí generálu L. Svobodovi ve věci zůstavších důstojníků u Velitelství osvobozeného území.

Na Váš telegram číslo 3064 sděluji, že u VOÚ zůstalo pouze ř důstojníků, z nichž
dva byli vícekráte raněni, jeden invalida a 2 služeb. Na tyto důst. Sbor nereflektoval.
Všichni přebyteční důstojníci byli, jak je Vám známo, odesláni z Trebišova k Náhr.
pluku. V Košicích jsou mladí důstojnici Slováci, kteří přicházejí z krajů osvobozených
a jsou odesíláni postupně k záložnímu pluku a pak ty důstojníci, kteří nebyli přijati 1.
čs. sborem s odůvodněním, že se na ně mobilisační vyhláška nevztahuje, ačkoliv jde
o důstojníky aktivní.
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2. Telegram č. 136.

DOKUMENT 327

1945, 21. února, Košice – Ministr F. Němec svým č. j. 5155/1945 oznamuje generálu
H. Píkovi počet odeslaných doplňků pro 1. československý armádní sbor v SSSR za
období od 8. listopadu 1944 do 15. února 1945 a také osoby ponechané na území
Podkarpatské Rusi.

Jako doplnění odsunuto ku Sboru v době od 1. ledna 1945 do 15. února 1945 1736
osob. Za dobu od 8. listopadu 1944 do 15. února 1945 z území Podkarpatské Ukrajiny
odevzdané do čs. správy odsunuto presentovaných novobranců a dobrovolníků
v celku: 15 důstojníků a 6720 mužů. Dále, ku k 1. čs. sboru odeslán plk. pěch Satorie,
k náhradnímu pluku pplk. pěch. Svoboda, pplk. Slezák, 10 nižších důstojníků 1. Sboru,
kteří konali dočasně službu u VOÚ a 2 podporučíci přidělení VOÚ Československou
Misí v Moskvě.
Na území Karpatské Ukrajiny ponechány:
1/ Přidělený důstojník s nejnutnějším personálem u zástupce vládního delegáta
p. Petruščáka v Užhorodě.
2/ Vojenští velitelé okresů Chust, Sevljuš, Ťačevo, Volové, Rachovo s nejnutnějším
personálem ku vyplácení podpor na živobytí.
3/ Oddíl pohraniční finanční stráže.
Přijem dobrovolníků 15. ledna omezen pro nedostatek dopravních prostředků.
V oddělení Slov. Nár. Rady pověřené věcmi nár. obrany nastoupili službu: pplk.
Ferjenčík Mikuláš, pplk. Vesel Mirko, plk. gšt. Nosko Julius, pplk. just. Korbel Samuel,
pplk. Polk Elemér, mjr. pěch. Tučník Viktor.
Nutno v blízké době vyřešiti otázku vyrovnání povýšení do následující hodnosti
důstojníků čs. armády v zahraničí.
Prosím sděliti, zda se již jednalo o čl.2/b dohody ze dne 8. května 1944 a o otázkách z toho vyplývajících.

DOKUMENT 329

1945, 1. března, Košice – Generál A. Hasal prezidentu republiky podává zprávu o poznatcích z činnosti Velitelství osvobozeného území, zkušenostech s dodržováním
československo-sovětských dohod i návrhy na úpravy organizace československé
vojenské správy na osvobozeném území.

Velitelství osvobozeného území
Čj: -36 taj/Taj 1945
Věc: – Poznatky z činnosti VOÚ
zkušenosti z dohod a návrhy

Košice 1. březen 1945

Panu presidentu československé republiky
Dru. Eduardu Benešovi
Pane presidente.
Dovoluji si Vám předložiti –
1/ – poznatky z činnosti VOU na Karpatské Ukrajině a východním Slovensku za
dobu od 29. října 1944 do 28. února 1945 – /I. Část/.
2/ – zkušenosti z dohod a návrhy na úpravu – /II. Část/.
3/ – návrh na uspořádání věcí čs. vojenské správy na osvobozeném území – /III.
Část/.
Velitel osvobozeného území
div. gen. Ant. H a s a l 661

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 4455/dův. 1945. Dále tamtéž, sign.
245/1/33; tamtéž, f. VOÚ, sign. 13/2, Telegram č. 134 a ABS, sb. „S“, sign. S-16/1,
Telegram č. 134, zde je však poněkud odlišný překlad.
661
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Následuje podpis perem – „gen. Hasal“.
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I. část
Záznam
O zkušenostech-poznatcích z činnosti VOÚ
na Karpatské Ukrajině a Vých. Slovensku za
dobu od: 29. X. 44-28. II. 1945.
Obnovení, resp. Znovuzřízení čs. branné moci, jako jedné z hlavních představitelek a vnějších projevů státní moci a suverenity, je nutné a žádoucí v nejkratší době.
Dosavadní snahy a pokusy o obnovení, resp. znovuzřízení čs. branné moci na osvobozeném území ČSR nevedly a nevedou ke kladným výsledkům a lze říci, že tato věc
uvázla na mrtvém bodě. Důvodů a příčin je několik a je třeba si jich blíže všimnouti.
Jsou to:
1/ Nejasnost čs.-sovětské dohody ze dne 8. V. 1944 v některých jejich ustanoveních a možnost různého výkladu.
2/ Poměr sovětských vojenských orgánů k vojenským orgánům československým,
pověřeným, resp. určeným organisovati novou čs. brannou moc na osvobozeném
území.
3/ Poměr S. N. R. a jejího „Poverenictva pro národnú obranu“ k vojenským čs.
centrálním úřadům a velitelstvím, t. j. M.N.O. a H. V. a k úřadu vládního delegáta
a k V. O. Ú.
4/ Poměr I. čs. sboru, utvořeného na území Sovětského svazu podle zvláštní dohody ze dne 27. září 1941, k čs. branné moci jako k celku a jeho poměr k čs. vojenským
orgánům po vstupu na československé území.
5/ Vnitřně nevyřešené vojensko-politické otázky.
Ad 1/ Obnovením čs. branné moci na osvobozeném území byl pověřen čs. vládní
delegát podle čl. 2, lit. B dohody ze dne 8. května 1944. Vlastní organisaci pak mělo
prováděti „Velitelství osvobozeného území“.
Dosavadní zkušenosti jednak z Karpatské Ukrajiny, jednak z Východního Slovenska jasně dokazují, že dohoda z 8. května 1944 byla jinak vykládána čs. orgány
a jinak orgány sovětskými. Důsledek toho byl, že obnovení, resp. znovuzřízení čs.
branné moci nemohlo být uskutečněno, jak původně bylo plánováno. Na konec pak
se dospělo k tomu, že V. O. Ú. bylo prakticky vyřazeno z práce.
Nejasnost a rozdílnost názorů na výklad některých ustanovení uvedené dohody,
jako čl. 1, čl. 2, lit. A/ a b/, čl. 3, čl. 5 a čl. 6 zapříčinily, že odpovědné sovětské vojenské autority nechtěly a nechtějí připustiti tvoření jakýchkoliv nových čs. jednotek a voj.
orgánů, jelikož podle jejich tvrzení neměly žádné pokyny od centrálních orgánů
z Moskvy. Pro ně jediným „zákonným“ čs. vojenským útvarem byl a je I. čs. sbor. Proto
také tvoření jakýchkoliv jednotek i pomocných bylo podle nich „nezákonný“ a nepřipustily je. Tento svůj postup opíraly jednak o vlastní výklad dohody, hlavně čl. 1 a čl.
3, jednak o názor, že tvoření nových jednotek musí býti zvláště dojednáno v Moskvě.
Pojem „pásmo válečných operací“ byl jinak vykládán námi, jinak sovětskými voj.
autoritami. Podle našich zákonných ustanovení /zákon na obranu státu/ „operační
pásmo“ je součástí „pole“, t. j. pásmo, ve kterém se vedou vlastní válečné operace.
Podle výkladu sovětských vojenských autorit IV. Ukrajinské fronty „pásmem válečných operací“ je však celé pole, t. j. i pásmo v němž jsou rozloženy týlové jednotky
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nejen armád, nýbrž i týlové jednotky skupin armád /front/. Tento rozdílný výklad
pojmu „pásmo válečných operací“ a nejasnost vedly k tomu, že velitelství fronty z důvodů zajištění týlu, jak tvrdilo, v celé hloubce pásmo ponechalo si správu ve svých
rukou skrze vojenské velitele měst a velitele ochrany týlu, vyhradilo si zajištění bezpečnosti, kontroly, nařizování Národním výborům apod., takže fakticky řízení správy
osvobozeného území vládním delegátem bylo ilusorní.
Osvobozené území, odevzdané do správy čs. vládnímu delegátu, nebylo nikdy odevzdáno fakticky formálně a definitivně. Byla stanovena jen hranice /demarkační čára/
mezi územím odevzdaným a územím, které zůstávalo pod mocí sovětského vrchního
velitele, která však neměla významu, poněvadž nebylo rozdílu mezi územím odevzdaným a doposud neodevzdaným. Pokud jde o správu těchto území sovětské vojenské orgány v obou částech vykonávaly faktickou správu samy.
Pokud jde o čl. 7 dohody, sovětské voj. Orgány všech stupňů jeho ustanovení nedodržovaly a prováděly i v pásmu odevzdaném zadržování a zatýkání nejen civilních
nýbrž i dokonce čs. vojenských osob. Tento stav vnášel nejistotu do řad obyvatelstva
i příslušníků armády a zapříčinil mnohá nedorozumění a dokonce i konflikty.
Ad 2/ „Velitelství osvobozeného území“, které bylo zřízeno rozkazem presidenta
Republiky nebylo de facto sovětskými vojenskými autoritami uznáváno, lze říci jen trpěno, jelikož podle jejich názoru bylo zřízeno jen jednostranným aktem s naší strany
bez jakékoliv dohody s příslušnými sovětskými činiteli. To byla jedna z hlavních příčin, že nebyla se strany sovětských voj. autorit uznávána žádná pravomoc tohoto velitelství. Proto také nebylo dovoleno tvoření jakýchkoliv jednotek mimo rámec I. čs.
sboru a nařízení, rozkazy a různá opatření tohoto velitelství nebyly rovněž uznávány.
Na velitelství osvobozeného území nebylo se strany sovětských velitelů pohlíženo
jako na velitelství, které je součástí úřadu vládního delegáta, resp. jako na velitelství,
které není v žádném poměru podřízenosti k sovětským voj. orgánům a na nich nezávislé. Proto také velitelství fronty zasahovalo do našich vnitřních poměrů a nařizovalo i ve věcech, které jediné příslušely řešiti velitelství osvobozeného území.
Zvláštní kapitolu tvoří pak „čs. vojenská misse u sovětského vrchního velitele“.
Tato misse nebyla zřízena dodnes a její úkoly v mnoha případech muselo vykonávati
V. O. Ú. Tento stav byl způsoben tím, že pro důstojníky určené pro V. O. Ú., byla vyžadována vstupní visa do SSSR jako pro důstojníky voj. misse podle čl. 4 dohody ze
dne 8. května 1944 a jako takovým byla udělena. Přesto, že jsem upozornil čs. vojenskou missi, čs. velvyslanectví, jakož i Národní komisariát zahraničních věcí na tuto
skutečnost ihned po příjezdu do Moskvy, nebylo nic podniknuto, aby věc byla vyjasněna, uvedena do pořádku a otázka čs. vojenské misse nově projednána.
Nevyjasnění této věci také způsobilo, že sovětské vojenské autority neuznávaly velitelství osvobozeného území ani jako velitelství ani jako čs. vojenskou missi podle čl.
4 dohody ze dne 8. května 1944 a také s ním jako s missí nepočítaly a nejednaly. Přidělený čs. styčný důstojník od V. O. Ú. k velitelství fronty, který měl vyřizovati věci
mise, je právě tak jen trpěn, jako V. O. Ú.
Ad 3/ Příchodem S. N. R. do Košic bylo opětně zřízeno „poverenictvo pre Národnú obranu“, které fakticky je v podstatě samostatnou vojenskou složkou s charakterem vojenského centrálního úřadu. Jeho poměr jak k vládnímu delegátu, tak zvláště
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k V.O.Ú není ani vyjasněn, tím méně pak vyřešen a upraven. Ve vojenských věcech slovenských, osobních, mobilisace osob, koní apod. toto poverenictvo jedná podle usnesení a rozhodnutí S.N.R. samostatně. Tento stav pak znamená, že V.O. Ú. je prakticky
vyřazeno z činnosti na osvobozeném území Slovenska a jeho existence via facti zde
zbytečná. S.N.R. podle některých zpráv jednala již o tom, že V.OÚ. by mělo být vlastně
zrušeno. Právě tak není také vyjasněn poměr „poverenictva pro Národnú obranu“
k čs. vojenským centrálním úřadům a velitelstvím, t. j. M.N.O. a H. V. Z dosavadní
prakse dá se souditi, že toto „poverenictvo“ jedná a rozhoduje samostatně bez jakékoliv závislosti na čs. voj. centrálních orgánech. Má-li býti čs. branná moc jednotná –
a jednotná býti musí – pak není dobře možné, aby o věcech jednotné armády rozhodoval mimo celostátního centrálního voj. orgánu ještě vojenský orgán jiný, nezávisle
a samostatně na ústředních úřadech podle rozhodnutí orgánu, který je vrcholným
orgánem jen jedné části ČSR. To samé se týká poměru „poverenictva“ k Hlavnímu velitelství čs. branné moci.
V zájmu jednotnosti armády a konsolidace našich vojenských věcí je třeba řízení
voj. Věcí co nejdříve sjednotiti.
Ad 4/. I. čs. sbor, který vznikl postupným rozšiřováním původní čs. samostatné jednotky, utvořené na území Sov. Svazu podle zvláštní dohody ze dne 27. září 1941662 je
sice součástí čs. branné moci, ale jeho poměr k ní jako k celku je určován jednak zmíněnou dohodou – jednak zvláštními poměry a potřebami, které vyplývají z jeho včlenění do svazku Rudé armády. Výsledkem toho jsou jisté odlišnosti v otázkách
organisačních i osobních, které musí býti řešeny vždy po vzájemné dohodě mezi čs.
H.V. a sovětským vrchním velitelstvím, dále v otázce materielního vybavení, které se
úplně řídí sovětskými normami, a konečně i v některých otázkách jurisdikce. Tyto
odlišnosti měly své oprávnění pokud sbor bojoval mimo území ČSR. Již nyní jeví se
potřeba původní dohodu ze dne 27. září 1941 revidovati a zmíněné otázky upraviti
s hlediska našich vnitřních potřeb a celkové organisace čs. branné moci. Oprávněnost
tohoto požadavku se opírá i o zkušenosti z osvobozeného území, kde poměr sboru
k č. vojenským orgánům nebyl a není plně vyjasněn a upraven.663
Ad 5/ Poměry které se vyvinuly na osvobozeném území vyžadují, aby byla řešena:
1. celková organisace čs. branné moci,
2. úprava velitelských a správních otázek,
3. sjednocení bývalého slovenského vojska s novou čs. Brannou mocí s ohledem na požadavky S.N.R.

662
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Viz VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 81a/1/10, originál. Též AÚTGM, f. EB II., sign. V 157/12a, opis.
Československá vláda na své schůzi dne 17. dubna 1945 schválila návrh Vojenské rady, aby 1. čs. armádní sbor byl přejmenován na 1. čs. armádu. Srov. AÚTGM, f. EB II., sign. EBL 38/10, č. j. 109/45/KPR.
Organizační tabulky byly vydány 30. dubna 1945. VÚA–VHA, f. MNO, 1945, č. j. 97/taj. hl. št. 4. odd.
1945, tamtéž, f. SSSR IV, sign. E/2/6, č. j. 2288/taj. 1945, kde ale chybí přílohy. Rozhodnutím československé vlády došlo k vlastní reorganizaci podle válečných tabulek dne 15. května 1945. Srov.
VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. E/2/6, č. j. 2311/taj. org. 1945.
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II. část.
Poznatky z dosavadního provádění smluv
a návrhy na změny.
Při jednání v Moskvě bude zapotřebí nově upraviti:
1. Poměr čs. správy k sov. vrch. Veliteli,
2. Poměr I. čs. sam. sboru k Rudé armádě,
3. Finanční záležitosti,
4. Znovuvybudování čs. branné moci
Ad I. Poměr čs. správy k sov. vrch. veliteli.
Dohoda z 8. května 1944 pozbude nyní na významu, neboť v podstatě upravuje
poměr sovětského vrchního velitele k čs. správě pouze pro dobu trvání poslání vládního delegáta. Podle čl. 1 a 4 úst. dekretu presidenta Republiky z 3. srpna 1944 zanikne však úřad vládního delegáta přesídlením čs. vlády na čs. státní území.
Při nové úpravě bude nutno zejména ujasniti:
1/ pojem písma válečných operací.
Z dohody vyplývá, že pod tímto pojmem byl míněn poměrně úzký prostor za
frontou, jak je zřejmo z toho, že se v čl. 6 mluví o pásmu vlastních /v ruském textu
bezprostředních/ válečných operací, a dále z toho, že se v čl. 2 ostatní osvobozené
území mimo pásmo válečných operací označuje jako území zbavené nepřítele, tedy
pojmově každý prostor, kde již není organisovaných nepřátelských jednotek.
V praxi však považovaly sovětské vojenské orgány stále celé osvobozené území
za pásmo válečných operací. Ke změně, kterou prakticky nelze dosud zhodnotiti, došlo teprve 27. února 1945, kdy sovětský velitel města Košic oznámil Slovenské N. R., že z rozhodnutí štábu IV. U. F. přestává Rudá armáda vykonávati vliv na
správu civilních záležitostí na osvobozeném území Slovenska, ovšem s určitými výhradami.
Zůstává tudíž i nadále nutností definovati, pokud možno přesně, pásmo válečných
operací ujednáním objektivních znaků, podle nichž lze je určiti, mimo jiné zejména
hloubkou v kilometrech za frontou.
2/ způsob převzetí osvobozeného území do čs. správy.
Článek 6 dohody naznačuje dobu, kdy čs. vláda převezme plný výkon veřejné moci
na těch částech osvobozeného území, které přestaly býti pásmem válečných operací.
Přesné určení této doby závisí úplně na vymezení pojmu pásma válečných operací.
Způsob převzetí výkonu veřejné moci nebyl stanoven. Ze smyslu čl. 6 lze usuzovati, že
přejímání veřejné správy bylo zamýšleno automaticky bez formálního odevzdání souběžně s posunem fronty.
Velitelství IV. U. F. vychází však zřejmě z názoru, že každá část osvobozeného
území musí býti formálně odevzdána do čs. správy. To je zřejmo také z aktu štábu
IV. U. F. dne 27. února 1945.
S tím souvisí otázka t. zv. demarkační čáry. Podle dohody nebyla žádná demarkační čára zamýšlena. Přesto však jak na Podkarpatské Rusi, tak i na Slovensku stanovil velitel IV. U. F. určité hraniční čáry, avšak ani v jednom případě neodevzdal
formálně a definitivně území za touto čarou do čs. správy, nýbrž prováděl správu obou
částí dále jen svými orgány. Odevzdáním celého osvobozeného území Slovenska do
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správy S. N. R. neznamená nápravu tohoto stavu, poněvadž obsahuje omezující podmínky, jejichž praktické provádění bude teprve rozhodovati.
V případě nezbytnosti bude nutno spokojiti se i s demarkační čarou i s formálním
odevzdáváním jednotlivých částí území. Nutno však stanoviti přesně způsob, dobu
i orgány obou stran, které mají prováděti stanovení čáry a odevzdávání, aby vše nezáviselo výhradně na vůli sovětských orgánů.
S tím úzce souvisí
3/ otázka pravomoci čs. civilních i vojenských orgánů v pásmu válečných operací,
jejich vztahů k sovětskému vrchnímu veliteli a jejich vztahů k čs. ústředním úřadům,
pokud tyto vztahy jsou dotčeny jejich podřízeností sov. vrchnímu veliteli ve věcech vedení války.
Především bylo by záhodno pokusiti se o pojmové vymezení a omezení rozsahu
věcí vztahujících se na vedení války. Positivní vymezení sotva asi bude možné, avšak
alespoň některých věcí, které se zřejmě nevztahují na vedení války, by mohlo do jisté
míry posloužiti věci.
Dále jde o výkon veřejné správy v pásmu válečných operací, pokud má býti prováděn čs. úřady a orgány. Podle dohody jsou však tyto úřady a orgány ve všech věcech týkajících se vedení války podrobeny sov. vrchnímu veliteli, a to skrze vládního
delegáta, který jim dává příslušné příkazy na základě požadavků sov. vrchního velitele.
Soudnictví pokud se týče civilních osob, mají i v pásmu válečných operací zásadně
vykonávati jen čs. autority.
V praksi ovšem ani vládní delegát ani jeho civilní a vojenské orgány nemají volného vstupu do pásma válečných operací bez zvláštního povolení velitelství IV. U. F.
Tím méně mohou tam obnovovati činnost čs. úřadů, orgánů a soudů, jejich činnost
říditi a kontrolovati. Veřejná správa se tam děje, pokud tam čs. úřady a orgány vůbec
fungují, jen podle rozkazů sovětských orgánů, udělovaných přímo bez součinnosti
a vědomosti vládního delegáta, jinak vůbec přímo jen sovětskými orgány.
Je proto nutno vyjednati, aby čs. civilní a vojenské orgány měly volný vstup do
pásma válečných operací na zářkladě pouhého pověření příslušných čs. ústředních
úřadů a aby tam mohly, ovšem s vědomím místních sovětských orgánů, zaříditi vše,
čeho jest ke správě území zapotřebí, zejména rychlého obnovení orgánů bezpečnostních. Rovněž jest nutno vyjednati, aby se sovětské orgány neobracely přímo na místní
úřady, nýbrž jen prostřednictvím čs. ústředních úřadů, které teprve udělí příslušné
rozkazy a postarají se o jejich provedení.
Za tím účelem by se zvláště doporučovalo ujednání, že čs. vojenská správa je oprávněna zřizovati zatímní čs. vojenské orgány /na způsob vojenských velitelů měst nebo
okresů/ v pásmu válečných operací. Tyto vojenské orgány by přechodně obstarávaly
všechny civilní a vojenské záležitosti všude tam. Kde jest správa rozrušena, a zastupovaly by její zájmy až do jejího obnovení.
Na druhé straně s tím souvisí
4/ otázka poměru sovětských vojenských orgánů na území definitivně odevzdaném do čs. správy, zejména otázka sov. velitelů měst a jejich pravomoci.
Není slučitelné s pojmem čs. svrchovanosti a nezávislosti, aby sovětští velitelé měst
zůstávali i nadále na území odevzdaném do čs. správy a aby tam prováděli jakékoliv
správní úkony. Pokud vůbec bude nutno připustiti existenci těchto nebo podobných
sovětských orgánů na odevzdaném území, musí jejich kompetence býti přesně sta-
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novena. Tato se může vztahovati jen na čistě vnitřní věci sov. vojsk, neboť území odevzdané do čs. správy může býti pro sovětská vojska jen územím transitním, kde se sov.
orgány musí ve všech věcech dotýkajících se čs. zájmu obraceti výhradně na čs. orgány.
Dále s tím souvisí:
5/ otázka jurisdikce vůbec a zvláště v pásmu válečných operací.
Podle dohody podléhají jurisdikci sov. vrchního velitele jen příslušníci sov. vojsk
a v pásmu válečných operací též civilní osoby, avšak tyto pouze pro trestné činy spáchané proti sovětským vojskům. Československé vojenské osoby podléhají výlučně
čs. jurisdikci.
V praksi však prováděly sov. orgány na celém osvobozeném území zatýkání, výslechy, věznění nejen civilních osob, nýbrž i čs. vojenských osob, a to bez ohledu na
to, o jaký trestní čin šlo. V žádném ze známých případů zatčení nešlo o trestné činy
proti sovětským vojskům, nýbrž většinou o věci politické z doby před příchodem sov.
vojska na čs. území.
Po těchto zkušenostech je tím664 více nutným projednati změnu stávajících smluv
v tom smyslu, že jak čs. vojenské osoby, tak i veškeré civilní obyvatelstvo kdekoliv na
osvobozeném území podléhá jen čs. jurisdikci, a to pro jakékoliv trestní činy, a že sov.
orgány nemají míti právo kohokoliv kromě svých příslušníků zatýkati, vyslýchati nebo
vězniti. Budou-li nuceny pro nepřítomnost příslušného čs. orgánu někoho zadržeti,
jsou povinny bezodkladně ho odevzdati.
V souvislosti s tím bude nutno projednati také změnu příslušnosti sov. soudních
orgánů pro příslušníky I. čs. arm. sboru, o níž se jedná dále ad II.
Konečně s tím souvisí:
6/ exploitace místních zdrojů pro Rudou armádu.
O této věci není ujednání vůbec. Prakticky provádějí exploitaci všech zdrojů na
osvobozeném území Rudá armáda sama a čs. orgány pro své účely ji mohou prováděti
jen se svolením sov. orgánů. Exploitace děje se neekonomicky a převážnou měrou ke
škodě čs. hospodářství.665
Jeví se proto nutným projednati především rozsah exploitace a způsob jejího provádění, zejména, že v pásmu válečných operací bude se díti v dohodě s čs. orgány,
kdežto na území odevzdaném bude prováděna výhradně čs. orgány jak pro účely Rudé
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Slovo „tím“ je rukopisně vepsáno.
Popsané rabování se však nevztahovalo jen na území Podkarpatské Rusi, neboť československá četnická
hlídka v Dukelském průsmyku 15. prosince 1944 hlásila velitelství sboru, že sovětská auta projíždějící
průsmykem odvážejí bytová zařízení, hospodářské stroje, kuchyňské zařízení, nevymlácené obilí, seno,
slámu a další. Nejenže se jednalo o olupování civilistů, veřejných či státních podniků, ale uvedené ztráty
(zvláště na pilách) podstatně ovlivnily opravné práce poškozených mostů, budov a mnohé mlýny pak
zcela přestaly pracovat, a proto se na Slovensku projevil nedostatek mouky, třebaže zrna bylo dost. Srov.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 213-1-30, Hlášení pplk. J. Pernikáře z 24. prosince 1944 pro gen.
H. Píku. Uvedené skutečnosti komunistická historiografie nepřipomínala, ale o to více propagovala dar
maršála J. V. Stalina 1. československému armádnímu sboru v SSSR ve výši 500 tun mouky pro zásobování civilního obyvatelstva „osvobozených“ krajů Československa, i když neúplně. Do příchodu týlových jednotek Rudé armády na osvobozeném území totiž ještě zůstalo relativně dost zásob, přesto
generál L. Svoboda hlásil, že „na osvobozeném území, obyvatelstvo okradené Němci, trpí hlad[em]“
a žádal velvyslance Z. Fierlingera „o zajištění potřeb, hlavně pro děti, ošacení, obuv a mouku na chléb“.
Srov. VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-364/1, Zpráva ze dne 20. září 1944, ZOE 1020052.
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armády, tak i čs. branné moci. Zvláště nutno pamatovati na úpravu požadování 666 věcných prostředků ve smyslu předpisů zákona o obraně státu.
Mimo shora uvedené otázky nutno ještě upraviti otázku styku a válečné kořisti.
7/ Styk.
Podle dohody měla býti pro styk mezi čs. vládním delegátem a sov. vrchn. Velitelem zřízena zvláštní čs. vojenská misse u sov. vrch. velitele /čl. 4/.
Tato misse zřízena nebyla a styk byl obstaráván přímo s velitelstvím IV. U. F. S velitelem IV. U. F. styku vůbec nebylo.
Podle získaných zkušeností není nutné, aby misse byla zřizována, poněvadž styk,
jak byl zamýšlen dohodou, byl by těžkopádný a nevyhovoval by praktickým potřebám.
Spíše by se doporučovalo, aby bylo především ujednáno, které otázky nutno projednávati jen se sov. vrchn. Velitelem a které otázky možno projednati přímo s příslušnými veliteli front.
Styk se sov. vrchn. Velitelem mohla by pak obstarávati čs. vojenská miss v Moskvě,
kdežto styk s jednotlivými veliteli front mohou obstarávati styční důstojníci, případně
styčné skupiny.
Při této příležitosti třeba též stanoviti, s kterými čs. orgány mají velitelé front jednati. Doporučovalo by se, aby velitelé operujících armád jednali pouze s H.V.
8/ Válečná kořist
O této věci nebylo nikde jednáno. Zřejmě se přepokládal postup podle mezinárodního práva, které má celkem jasná ustanovení o válečné kořisti.
Sovětské orgány pokládají však mimo to za válečnou kořist vůbec veškeren majetek Němců, Maďarů, kolaborantů a t. zv. majetek opuštěný. Při tom se nepřihlíží ani
k tomu, že jde třebas o majetek protiprávně odňatý čs. státu nebo občanům. Není objektivních měřítek ani orgánů, které by rozhodovaly, kdo je Němcem, Maďarem nebo
kolaborantem a co je jejich majetkem. Podle doslechu byly např. zabaveny hotovosti
v bance jako válečná kořist. Při t. zv. majetku opuštěném jde ve velmi mnohých případech o majetek osob, které byly evakuovány z míst válečných událostí, a to často násilně, a odvlečeny do Maďarska nebo Německa, odkud se nemohou vrátiti.
Pod pojem takto chápané válečné kořisti by spadala velká část čs. veřejného i soukromého majetku, neboť zejména v historických zemích se Němci zmocnili velkého
majetku průmyslového, dolů, bank, společností atd.
Dosavadní postup by mohl znamenati vážné ohrožení hospodářské existence státu
a národa. Je proto nutno, pokud možno přesně ujednati, co spadá pod pojem válečné
kořisti, a určiti všechny detaily s tím související, zvláště též orgány, které by rozhodovaly ve sporných případech, a způsobech rozhodování.667
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Původně bylo „požadovaných“; úprava provedena rukou.
Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Sovětských socialistických republik o způsobu
použití válečné kořisti na československém území byla podepsána až 31. března 1945 Z. Fierlingerem
a A. Vyšinským. Viz AÚTGM, f. EB II/I., sign. V 157/12a.
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Ad II. Poměr I. čs. arm. sboru k Rudé armádě.
Tento poměr se dosud řídí vojenskou úmluvou z 27. září 1941 mezi vrchním velitelstvím SSSR a vrchním velitelstvím československým. Tato úmluva vyhovovala,
pokud čs. jednotky bojovaly pouze na území SSSR, avšak převedením jich na čs. území
stala se po mnohých stránkách nepraktickou a někde neproveditelnou.
Tak proti původnímu ustanovení čl. 1c vrátily se čs. jednotky v SSSR na čs. území
již nyní podle nového ustanovení čl. 3 dohody z 8. května 1944. Rovněž proti původnímu ustanovení čl. 4 a 5 nejsou doplňovány z občanů usedlých v SSSR, nýbrž z občanů z vlastního státního území.
Pokud se týče jurisdikce nad příslušníky I. čs. arm. sboru, ocitá se tato úmluva
v rozporu s úmluvou z 8. května 1944, neboť podle čl. 6 odst. 2 podléhají příslušníci
sboru pro trestné činy proti sovětskému668 státu jurisdikci sovětské, kdežto podle čl. 7
dohody z 8. května 1944 podléhají všichni příslušníci čs. branné moci jedině jurisdikci československé pro jakékoliv trestné činy.
Konečně vzhledem k tomu, že se669 vnitřní zřízení sboru řídí předpisy platnými pro
Rudou armádu, vznikla značná odlišnost této jednotky od ostatních částí čs. branné
moci.
V důsledku všeho toho, jakož i v důsledku přesídlení čs. vlády na státní území je
nutno poměr I. čs. arm. sboru k Rudé armádě nově upraviti na podkladě jednotnosti
s ostatními částmi čs. branné moci. Jde zejména o otázky osobní, zvláště ustanovování velitelů, povyšování atd., jakož i o otázky podřízenosti sboru po stránce operační
i správní.
Ad III. Finanční záležitosti.
Finanční záležitosti týkající se I. čs. arm. sboru jsou dosud upraveny zvláštní finanční dohodou, a to podle poměrů a zásad platných pro Rudou armádu. Vzhledem
k převedení sboru na osvobozené území je nutno tuto finanční dohodu přizpůsobiti
novým poměrům, zejména pokud jde o sjednocení s ostatními částmi čs. branné moci,
zvláště v otázkách platových.
Naopak bude též vhodné znovu upraviti finanční dohodu o financování sovětských vojsk operujících na čs. území. Jde tu zejména o otázku, jak regulovati vliv této
dohody na čs. hospodářství, zvláště jak zabrániti inflaci, výkupu zboží a dalším potížím, které z ní mohou vyplynouti.
Ad IV. Znovu vybudování čs. branné moci.
Způsob, jakým má býti čs. branná moc znovu vybudována, nebyl předmětem zvláštního ujednání se Sověty, poněvadž jde v podstatě o vnitřní naši záležitost jako suverenního státu. Dohoda z 8. května 1944 se prostě omezila na konstatování, že znovu
vybudování čs. branné moci patří mezi úkoly vládního delegáta.
V praksi však pokládaly sovětské orgány tvoření jakýchkoliv čs. jednotek bez výslovného jejich povolení za nezákonné, a z toho názoru vyplynuly pak nesčetné potíže
čs. civilní i vojenské správy na Podkarpatské Rusi.
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Slovo vepsáno rukou.
Slovo vepsáno rukou.
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Přesto, že je to samozřejmé, bude nutno výslovně ujednati, že čs. branná moc bude
obnovena podle našich vlastních potřeb a bez přímého spolurozhodování Sovětů.
Ještě důležitější však bude sjednati pro znovu vybudovanou čs. brannou moc veškeré materiální předpoklady, zejména zajistiti výzbroj a výstroj, jakož i jiné hmotné
prostředky, bez nichž by obnovení čs. branné moci nebylo možné.
Závěrem nutno ještě uvésti, že se nezdá vhodným doplňovati stávající úmluvy dodatkovými protokoly, nýbrž spíše se doporučuje zrušiti stávající smlouvy a sjednati
na místě nich jednu nebo více nových smluv, v nichž by shora nadhozené otázky byly
nově a přesněji stanoveny.
III. část.
NÁVRH
na organisaci vojenské správy
na V. O. Ú.
dosavadní stav čs. vojenské správy na osvobozeném území je tento:
a/ Vládní delegát /pověřený záležitostmi MNO/, má pro obor vojenské správy „Velitelství osvobozeného území“.
b/ Slovenská Národní Rada zřídila „úřad Povereníka pre Národnú Obranu“ pro
věci vojenské na Slovensku.
Jednotky polní:
c/ I. čs. armádní sbor v SSSR, který se nachází na osvobozeném území je vysloveně operační jednotkou se zvláštní působností a současně provádí úkony charakteru
teritoriálního na osvobozeném území. Mimo to je čs. letecká divize, která po stránce
operační podléhá vrchnímu velení Rudé armády.
d/ Menší jednotky / několik rot/ bývalé I. čs. armády na Slovensku u II. Ukrajinské Fronty, zasazené na frontě.
Výše uvedené složky vojenské svou působností vzájemně zasahují do sebe a jejich
činnost po stránce velitelské a správní lze charakterizovat takto:
1/ V. O. Ú. má čs. vládou vymezenou působnost a po stránce velitelské podléhá
H. V., po stránce správní pak M.N.O.
2/Povereník pro N. O /u S.N.R./ nemá vymezené působnosti a je v podstatě vojenskou složkou samostatnou, s charakterem nejvyššího vojenského centrálního
úřadu, který podle rozhodnutí S. N.R. řídí vojenské věci na Slovensku.
3/ I. čs. arm. sbor podléhá po stránce operační a materiální vrchnímu velení Rudé
armády a z části ve věcech osobních a administrativních H. V. a M. N. O.
Čs. letecká divize, po stránce operační a materiální podléhá vrchnímu velení Rudé
armády částečně skrze I. čs. arm. sbor, po stránce osobní částečně M.N.O.
4/ Podřízenost čs. jednotek u II: U. F. není známa.
Existencí výše uvedených složek na osvobozeném území ČSR, vzájemně na sobě
neodvislých, byl vytvořen neudržitelný stav pro čs. vojenskou správu, který by mohl
způsobiti chaosnou situaci a vážně ohroziti budování jednotné čs. armády.
Je proto nutné provésti co nejdříve uspořádání všech záležitostí vojenské správy ve
smyslu jednotného řízení po stránce velitelské a správní.
To vyžaduje:
a/ Ministerstvo Národní Obrany jakožto jediný centrální vojenský úřad, do jehož
oboru by spadaly veškeré záležitosti vojenské.
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b/ Hlavní velitelství, jemuž by podléhaly všechny čs. polní jednotky po stránce velitelské. Po příjezdu H. V. na osvobozené území, bylo by žádoucí ustanoviti zástupce
H. V., který by po stránce velitelské řídil čs. jednotky na čs. území.
c/ Při ministerstvu Národní Obrany je třeba zřídit Hlavní štáb M.N.O, jakožto
řídící orgán ministrův pro vojenské věci teritoriální a to: budování nových čs. jednotek, doplňování polních jednotek, zásobování, správa vojenského majetku, výcvik a výchovu záloh.
d/ Poněvadž valná část Slovenska je již osvobozena, je třeba zříditi prozatím oblastní teritoriální velitelství a to:
1/Teritoriální oblast východo-slovenskou, která by zahrnovala prozatím celé východní Slovensko až po čáru Stará Lubovňa, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Dobšiná,
Plešivec, t. j. dosavadní oblast odevzdanou do správy V.O.Ú od IV. U. F, S. V. Košice
nebo Prešov.
2/Teritoriální oblast jiho-slovenskou, která bude zahrnovati osvobozené území
Slovenska u II. U. F, SV zatím Lučenec.
Teritoriální oblasti jsou na roveň postavena vyšším velitelstvím a ve svých oblastech provádí doplňování osob koní, motorových vozidel, výcvik jednotek a záloh pro
polní jednotky.
Jsou podřízeny Hlavnímu štábu M.N.O.
Tato organisace vojenské správy po stránce velitelské i správní odpovídá organisaci
plánované čs. vládou v Londýně.
AÚTGM, f. EB II/I, sign. EBL 38/10, dle rukopisné poznámky č. j. 8/1945 KPR, Moskva 18. III. 1945.670 Dále viz VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-16/13.
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1944, 1. března, Košice – Generál A. Hasal podává prezidentu republiky souhrnnou
zprávu o činnosti Velitelství osvobozeného území, jež v mnohém navazuje a doplňuje jeho předchozí tři situační hlášení.

Velitelství osvobozeného území
Čj: – 37/taj. 1945
Věc:– Přehledná zpráva o činnosti
VOÚ
Přílohy:– 6

Košice 1. března 1945

Panu presidentu čs. republiky
Dru. Eduardu Benešovi,
M o s k v a.
Pane presidente.
Dovoluji si Vám předložiti přehlednou zprávu o činnosti VOÚ, ku které přikládám:
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– zprávu o incidentu ppor. pěch. Lalo a plk. gšt. Hrabovského,
příloha č. 1.
1. zprávu o rozkazu velitelství IV. UF. o rozpuštění štábní roty VOU,
příloha č. 2.
2. zpráva o náležitostech u 1. čs. arm. sboru v SSSR,
příloha č. 3.
– přehlednou zprávu o událostech v Chustu dne 14. ledna 1945,
příloha č. 4.
3. přehlednou situační zprávu z osvobozeného území ČSR,
příloha č. 5.
Velitel osvobozeného území
div. gen. H a s a l 671
Velitelství osvobozeného území.
k čj: 37/taj.-1945
Přehledná situační zpráva
o činnosti VOÚ.
Velitel osvobozeného území po návratu z Báňské Bystrice zahájil svoji činnost na
osvobozeném území dne 30. října 1944. Aby byly zjištěny počty osob, povinných vojenskou službou a získán potřebný přehled, čs. vládní delegát na návrh VOÚ vydal
vyhlášku o povinném hlášení se u Národních výborů všech bývalých příslušníků čs.
armády a těch občanů, kteří sloužili v maďarské armádě. Soupis byl proveden pouze
v okresech, odevzdaných do správy vládního delegáta – tedy v okresech: – Rachovo,
Ťačevo, Chust, Volové a Sevljuš. Provádění tohoto soupisu brzdilo však na některých
místech nepochopení Národních výborů. Soupisem a podle předběžných informací
bylo zjištěno, že počet mužského obyvatelstva povinného vojenskou službou je větší,
nežli se původně předpokládalo.
Dne 31. října 1944 dorazila vládní delegace do Chustu, vytvořen vyšší štáb VOÚ
/náčelník pplk. gšt. Koutník, podnáčelník pplk. gšt. Pernikář, přednosta int. Služby
mjr. int. Zapletal a několik přidělených nižších důstojníků v záloze/, který byl postupně doplňován mladšími důstojníky z řad důst. z povolání i záložních. Z osob a aut,
které byly dány 1. čs. sborem pro převoz a ochranu autotransportu ze Starého Samboru
do Chustu /transportem vedle vládní delegace byly dopraveny též čs. peněžní obligace/, byla sestavena štábní rota, která byla postupně doplňována čs. osobami přihlášivšími se dobrovolně k presentaci.
Vnitřní politická desorientace, autoritativně ustanovené Národní výbory, nedostatek důstojníků, dopravních prostředků, obtížnost zásobování, nedovolovaly okamžité vyhlášení mobilisace.
Dne 4. listopadu 1944 bylo zřízeno péčí IV. UF telegrafní spojení s tímto velitelstvím a přes něho s Moskvou. Tentýž den byl zaslán telegram o zahájení činnosti
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náčelníku čs. voj. Mise v Moskvě gen. Pikovi, spolu se žádostí o urychlené projednání
mého memoranda ze dne 1. září 1944 o pomoci SSSR při vytvoření čs. armády /oděv,
strůj, lůžkoviny pro 35.000 osob, výstroj a výzbroj pro jedno velitelství armády, jedno
velitelství arm. sboru s příslušnými útvary zbraní a služeb, dvě pěší divize, proviant pro
35.000 osob na 30 dnů, dopravní motorové i letecké prostředky pro zajištění styku
VOÚ, zřízení čs. náhradního pluku/.
Aby byl urychleně navázán styk s velitelem 1. Čs. sboru, byl odeslán brig. gen. Kratochvíl ku projednání urychleného odeslání výstroje – asi 10.000 kompletů, přikrývek,
trofejních zbraní a přidělení nákladních aut pro odvoz mobilisovaných.
4. listopadu 1944 vyhlásili sovětští velitelé měst dobrovolný nábor do RA Ukrajinců a Rusů na Karpatské Ukrajině. Aby bylo čeleno dobrovolnému vstupu do RA,
bylo nařízeno povolati v okresech Chust a Ťačevo část záložníků do činné služby,
z nichž část byla použita k doplnění štábní roty VOÚ a zbytek byl odeslán k 1. čs.
sboru.
5. listopadu 1944 přibyl do Chustu pplk. Střelka. Velitel náhradního pluku 1. Čs.
sboru s nejnutnějším personálem /asi 100 osob, důstojníků, rotmistrů a mužstva/,
čímž se situace VOÚ, pokud jde o personál, poněkud zlepšila. Z počtu důstojníků náhradního pluku /ppor. v zál./ byli zatímně určeni vojenští velitelé okresů: Rachov, Ťačevo, Volové, Chust a Sevljuš.
Gen. Píkovi postupně byly zaslány telegrafické žádosti o přemístění 1. čs. arm.
sboru do svazku IV. UF, dále ve věci školení důstojníků a urgováno povolení radiospojení.
V této době vnitřní politická situace začala se zhoršovati a v širším měřítku počala
se projevovati agitace mezi místním obyvatelstvem o připojení Karpatské Ukrajiny
k SSSR. Tato agitace byla prováděna komunistickou stranou, Národní výbory, které nepodporovaly tyto agitace, byly rozpuštěny a utvořeny NV takové, které pracovaly pod
přímými rozkazy strany. Tyto NV také agitovaly pro nábor do RA a když pak agitaci
do RA začali provádět důstojníci i poddůstojníci RA a tím nábor nabýval velkých rozměrů, bylo nařízeno provádění mobilisace postupně v okresech Rachovo /13. XI./, Ťačevo /15. XI./, Chust /16. XI./, Sevljuš /16. XI/, Volové /22. X./. Mobilisace byla
nařízena přes to, že nebyl zajištěn odsun záložníků, poněvadž byla obava, že mnoho
osob vstoupí do RA, neboť nábor neměl již charakter dobrovolnosti, nýbrž děl se často
pod nátlakem a různými výhružkami.
Přes všechny žádosti a urgence 1. čs. sbor nedodal žádanou výstroj. Dne 10. listopadu 1944 dostavil se k VOÚ osobně gen. Svoboda, se kterým byly projednány
urgentní požadavky výstroje, aut a APH. Jelikož zásobovací situace byla velmi svízelná, byl gen. Svoboda požádán, aby dal k dispozici nějakou část pro obyvatelstvo
z 500 tun mouky, kterou 1. čs. sbor dostal jako dar od sov. vlády. Gen. Svoboda přislíbil
250 tun. Sbor však dodal jen 12 a 1/2 tuny, jelikož velitelství IV. UF přislíbilo samo dodati pro výživu obyvatelstva 4.000 tun obilnin a luštěnin. Gen. Mechlis pokládal však
za zbytečné vzíti na Karpatskou Ukrajinu mouku od 1. čs. sboru.
Aby bylo umožněno zřízení pohraniční finanční stráže /PFS/ a sboru státní bezpečnosti /SBS/, bylo přiděleno na doplnění nedostatečných počtů těchto sborů: 100 osob
pro PFS, 150 osob pro SBS. U jednotlivých velitelů okresů byly zřízeny strážní oddíly
v síle: velitel s pomocnými orgány /1 důst., 1 rtm., 6 mužů/, jedno družstvo polních
četníků /1 rtm, 12-15 mužů/ a strážní četa /1 rtm a 30 mužů/. Po dodání výstroje od
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1. čs. sboru a dodání zbraní od vel. IV. UF, byl oddíl PFS a SBS vystrojen a vyzbrojen.
Výsledky mobilisace nebyly plně uspokojivé v důsledku agitace NV proti této. Poněvadž kromě záložníků hlásil se značný počet dobrovolníků, bylo nařízeno provésti
jejich nábor a dobrovolníci pro 1. čs. sbor byli odesíláni auty, které sbor dal k disposici, neb která přivezla výstroj. Tento počet aut však nepostačoval vzhledem k velkým
vzdálenostem /z Chustu do Rimanova u Krosna je 400 km/ a špatným komunikacím;
rovněž byl velký nedostatek APH. Proto bylo jednáno s vel. IV. UF aby vypomohlo při
odsunu doplňků. Velitel fronty výpomoc přislíbil a nařídil, aby prázdné autokolony na
cestě na zásobovací nádraží z Mukačeva do Samboru braly naše doplňky. V Samboru
byla za tím účelem zřízena čs. přejímací stanice. Dva transporty /19. a 21. Listopadu
v počtu 561 osob/, které byly dle této dohody odeslány a o nichž bylo velitelství IV. UF
uvědoměno, byly zadrženy v Mukačevě. Důstojník odeslaný na rozkaz velitele IV. UF
k štábu fronty k projednání podrobností ohledně transportu a doprovázející ho čs.
styčný důst. U velitelství IV. UF byli u jmenovaného velitelství zadrženi a propuštěni
teprve druhý den. Zadržené transporty teprve po telegrafické urgenci byly propuštěny 25. XI. – a vráceny do Chustu. Mnoho lidí se rozběhlo jednak vlivem agitace, jednak pro nemožnost je zásobovati.
V této době vydal velitel ochrany týlu fronty rozkaz, že všechny čs. vojenské osoby,
přistižené západně demarkační čáry, mají být zadržovány. V důsledku tohoto rozkazu
mnoho čs. důstojníků i vojínů, kteří obdrželi po vyléčení dovolenou přímo ze sovětských nemocnic, bylo zadrženo a vytýkáno jim, že mezi místním obyvatelstvem agitují proti vstupu do RA. Šlo o příslušníky 1. čs. sboru, kteří téměř po 5 leté přestávce
chtěli navštíviti své domovy. Tyto přestupky byly presentovány vel. Fronty členem vojenského sovětu gen. plk. Mechlisem, skoro jako porušování čs.-sovětské dohody. Do
stále se zhoršující politické situace vedle por. Turjanici neblaze zasahovala i osvětová
skupina npor. Rajcína,672 která podle pokynů velitel 1. čs. sboru měla býti nápomocna
při zřizování NV na osvobozeném území Karpatské Ukrajiny a kterou později vládní
delegát si podřídil pro tento úkol. Někteří členové této skupiny /např. rtm. Vaš/ podporovali akci pro připojení Karpatské Ukrajiny k SSSR, ku sboru se již nevrátili a jsou
nyní ve službách Národní Rady Karpatské Ukrajiny.
Pokud jde o budování čs. branné moci a tvoření nových jednotek na OÚ, velitelství IV. UF zdůrazňovalo, že nemá pokynů od vrchního velení RA, že mu není také
o tom nic známo a že tedy nemůže k tomu dáti souhlasu. Další důvod, který uvádělo,
byl, že celé území Karpatské Ukrajiny je stále ještě pásmem válečných operací. Při
upozornění, že jde o obnovení čs. branné moci podle dohody o vztazích mezi sovětským vrchním velitelem a čs. vojenskou správou ze dne 8. května 1944, odstavec 2b,
velitel IV. UF dal jen souhlas k mobilisaci doplňků pro 1. Čs. sbor, pro postavení PFS
a SBS a nejnutnějších jednotek VOÚ, a to jen na území východních 5 ti okresů. Nehledě na tento stav bylo nařízeno soustředit přihlásivší se nováčky, zřízeno doplňovací středisko /DVS 15/ v Sevljuši, a to pro výcvik pěchoty a dělostřelectva v Sevljuši
a pro žen. a tel. výcvik v Krivé. Zatímním velitelem tohoto střediska byl pověřen pplk.
pěch. Střelka.
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Dne 15. listopadu 1944 jednal vládní delegát s gen. Hasalem opětně u vel. IV. UF
ohledně náboru dobrovolníků do RA, radiospojení a o věcech finančních. Velitel
fronty, přesto že byl informován, že je výhradně ústavním právem presidenta Republiky povolování vstupu čs. státních příslušníků do cizích armád, vyjádřil se, že pokládá tuto otázku za vyřízenou a že jako velitel fronty má právo dáti rozkaz k náboru
a že nežádal a nežádá o náš souhlas, nýbrž nás pouze informuje.
Zdlouhavý písemný a telegrafní styk nedovoloval informovati včas a podrobně čs.
vládu a MNO, což ještě více stěžovalo práci VOÚ. Přes nové žádosti nebylo dáno povolení k přímému radiospojení. Poněvadž se celková politická situace zhoršovala ještě
více a jakékoliv jednání u vel. IV. UF nedávalo vyhlídek na vyjasnění všech otázek,
souvisejících se zněním dohody z 8. května 1944, požádal vládní delegát, aby mohl odletět do Moskvy a odtud informovati čs. vládu.
Poněvadž velitelství IV. UF nedovolovalo přesun doplňků pro 1. čs. sbor přes Mukačevo-Užhorod, byla zřízena v dohodě s vel. IV. UF přejímací stanice 1. čs. sboru na
žel. stanici v Lavočné, kam byly posílány transporty auty s pěším pochodem.
Dne 8. prosince 1944 v 15[.]00 hod. na chodbě vládní budovy v Chustu, vylepoval předseda ONV Sikura manifest o připojení Karpatské Ukrajiny k SSSR. Zatímní
pobočník gen. Hasala zakročil a byl potom zatčen ozbrojenou hlídkou sovětského velitel [e] města. Podrobnosti jsou uvedeny v příl. č. 1.
12. prosince 1944 dostavil se gen. Hasal k jednání u vel. IV. UF ohledně doplnění
1. čs. sboru. Gen. Petrov sdělil, že již dopoledne projednal tyto otázky s gen. Svobodou
a že již vydal rozkaz pro odsun čs. náhradního pluku do prostoru Humenné-Snina.
Zdůraznil také, že není možné, aby na OÚ byly organisovány nové jednotky. Na základě tohoto rozkazu byl ve dnech 15. až 18. prosince 1944 odeslán čs. náhradní pluk
a DVS 15 ze Sevljuše do Humenného.
22. prosince 1944 došel rozkaz vel. IV. UF, ve kterém se nařizuje rozpuštění štábní
roty a že[n]. čety VOÚ jako nezákonných, poněvadž nejsou ve svazku 1. čs. sboru,
a osoby zrušených útvarů nařízeno odeslati ke sboru. Na tento rozkaz byl zaslán telegram vel. IV. UF., p. presidentovi a min. Němcovi do Moskvy. Opisy viz příloha č. 2.
Veliteli IV. UF byl také zaslán dopis, ve kterém byla odůvodněna potřeba nejdůležitějších pomocných jednotek VOÚ. Gen. Petrov ve své odpovědi sdělil, že trvá na svém
rozhodnutí a že štábní rota musí se do 1. ledna 1945 již nacházeti u 1. čs. sboru, že bezpečnost na osvobozeném území je zajištěna sovětskými veliteli měst a místní policií.
Poněvadž min. Němec odpověděl, že radí provésti nařízení fronty, zpracován návrh
minimálního složení VOÚ a podřízených útvarů, který byl projednán na poradě u vel.
IV. UF dne 1. ledna 1945. V důsledku těchto snížených počtů byly přebytečné osoby
VOÚ a VVO /důst. i mužstvo/ odeslány k čs. náhradnímu pluku.
Politická nejistota zhoršovala se ještě více tím, že nebylo zpráv o výsledku jednání
čs. vládního delegáta v Moskvě. Tento stav odrážel se ve všech oborech státní administrativy i v obyvatelstvu. Čs. vládní delegace přerušila veškerý styk s místními úřady
a NV, což znamenalo prakticky ukončení prací úřadu vládního delegáta. VOÚ pokračovalo ve své činnosti přes všechny obtíže, vyplývajících z nevyjasněných poměrů
VOÚ vůči vel. IV. UF a nejednotného výkladu dohody ze dne 8. května 1944.
Pokud šlo o jurisdikci na osvobozeném území, je nutno konstatovati, že ji prováděly a provádějí jedině sovětské autority, a to i vůči čs. voj. osobám. Šetření proti čs.
voj. osobám dělo se tím způsobem, že sov. velitel města vyžádal si odeslání příslušných
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osob. Šeření prováděl buď sám sov. velitel města neb jiní sov. orgánové, aniž byl připuštěn zástupce čs. armády, jak o to bylo žádáno. VOÚ případ od případu žádalo skrze
sov. styčného důstojníka sdělení, jak se zadrženými osobami bylo naloženo; v mnohých případech nebyla dána ani odpověď.
Čs. vojenská mise podle čl. 4 této dohody nebyla dosud zřízena a VOÚ plnilo současně funkci této mise, což bylo na závadu služby.
V měsíci lednu nedostatek dopravních prostředků nedovoloval prováděti presentaci v širším měřítku. K presentaci dobrovolně se hlásily osoby voj. službou povinné,
dále studenti středních škol v Chustu, Sevljuši /někdy se přihlašovaly k presentaci celé
třídy hromadně/, docházeli i studenti i studentky z Mukačeva a Berehova a žádali
o dobrovolný vstup do čs. armády. Pro nedostatek prostředků některé osoby musely
býti odmítnuty.
Nábor do RA v měsíci lednu již většinou ustal. Jedním z důvodů byla skutečnost,
že počty branců byly vyčerpány, dále i to, že značné procento osob odvedených RA
sběhlo.
Podle telegramu gem. Píky, měly býti peněžní potřeby 1. čs. sboru zajištěny z prostředků vládního delegáta. Proto byla svolána porada za účasti zástupců čs. vládního
delegáta, VOÚ a 1. čs. sboru. Gen. plk. Mechlis nedal souhlasu a velitelství sboru bylo
proto vyrozuměno, aby nadále pokračovalo ve výplatě požitků podle sov. norem až do
dalšího rozhodnutí – viz příloha č. 3.
Dne 10. ledna 1945 sov. styčný důst. IV. UF pplk. Ljaško, vyžádal si podrobnosti
o počtech odeslaných důstojníků a mužstva k 1. čs. sboru a zároveň žádal o sdělení,
kdy bude odeslána poslední skupina mužstva. Požadovaná data mu byla dána a sděleno, že poslední skupina mužstva bude odeslána dne 12. ledna 1945.
Dne 10. ledna 1945 sov. styč. důst. IV. UF pplk. Ljaško, vyžádal si podrobnosti
o počtech odeslaných důstojníků a mužstva 1. čs. sboru a zároveň žádal o sdělení, kdy
bude odeslána poslední skupina mužstva. Požadovaná data mu byla dána a sděleno,
že poslední skupina mužstva bude odeslána dne 12. ledna 1945.
Dne 14. ledna 1945 kolem 10.00 hod. skupina asi 20 ti ozbrojených příslušníků
milice v Chustu vnikla do budovy VVO Chust, vyhnala s namířenými zbraněmi čs. voj.
osoby, strhla a pohaněla čs. státní vlajku. Vojenský velitel okresu, který unikl jen v důsledku ochrany kolem jsoucího kpt. RA, odebral se do budovy čs. vládního delegáta
a celý případ hlásil. Náčelník štábu – jelikož gen. Hasal byl mimo posádku – volal
ihned sov. styč. důstojníka a poněvadž s ním nedostal spojení, požádal sov. velitele
města, mjr. Kruckrich, o ochranu. Důvodem k tomuto kroku bylo prohlášení velitele
IV. UF v telegramu ze dne 30. prosince 1944, v němž gen. Petrov na poukaz velitel
OÚ, že rozpuštěním štábní roty bude ohrožena bezpečnost čs. státního majetku /čs. peněžní asignace/ i vládní delegace, uvedl, že pořádek na OÚ zajišťují sovětští velitelé
a milice. Jelikož milice v Chustu sama napadla čs. vojenské objekty a vzhledem ke kritické situaci, nemožnosti použíti zbraně v sebeobraně, nepřítomnosti styč. důst. i jeho
zástupce, bylo třeba žádat přímo sov. velitele města Chust o zákrok. Nutno zdůrazniti,
že bylo ještě před příchodem milice zakázáno použíti zbraně i v případě sebeobrany.
V téže době napadli již milicisté vládní budovu, obsazovali vojenské objekty a zabavovali vojenský majetek. Když situace se stávala hrozivou, deputace důstojníků vyslaná min. Dr. Šrobárem žádala sov. velitele města mjr. Kruckrich o poskytnutí
ochrany. Mjr. Kruckich ochranu odmítl. Teprve ke 1400 hod., po nepřetržitém tele-
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fonickém volání, dostavil se sov. styč. důst., pplk. Ljaško, k náčelníkovi štábu a žádal
informace o případu. Styčný důst. pak nařídil milici, aby se vzdálila y vojenských objektů, což se také stalo. Později však znovu milicisté podnikli útok na ubikace mužstva.
Když byl tento případ hlášen sov. veliteli města, tento rozhodl, aby ubikace zůstaly
v rukách milice až do dalšího rozhodnutí. Teprve příštího dne sov. styč. důst. dal ubikace uvolniti.
Milicisté během tohoto incidentu odcizili zbraně, výstroj, zařízení ubikací, proviant, privátní majetek čs. voj. osob a podobně. Soupis všech ztrát s protokolárními výslechy byl doručen sov. styč. důst. se žádostí, aby zcizené věci byly vráceny. Celý případ
byl hlášen veliteli IV. UF. Přehledná zpráva jest uvedena v příloze č. 4.
Dne 17. ledna navrátil se min. Němec z Moskvy s delegací SNR a v následujících
dnech spolu s gen. Hasalem jednali u vel. IV. UF 673 ohledně zájezdu do Moskvy a současně žádal o přemístění vládní delegace do Trebišova neb Košic. Současně bylo žádáno povolení k zahájení radiospojení podle příslibu komisaře pro ZV Molotova
a předloženy výpisy spoj. plánu pro spojení s Moskvou a Londýnem. Velitel sdělil, že
nedostal v tomto smyslu příkazy z Moskvy.
Vzhledem k přípravám pro přesídlení čs. vládní delegace do Košic, byl podán
návrh na zřízení úřadu representace čs. vládního delegáta na Karpatské Ukrajině
a správu dosud odevzdaného území, na činnost VVO a oddílu PFS, na výplatu rodinných příspěvků a zajištění osobní bezpečnosti.
V důsledku kritické situace, dopravních prostředků a APH byla v měsíci lednu
prováděna presentace dobrovolníků jen ve výjimečných případech. Po přesídlení VOÚ
do Košic se presentace čs. voj. osob více neprovádí.
V době od 8. listopadu 1944 do 15. února 1945 bylo odesláno k 1. čs. sboru na doplňcích:
-6.755 osob /z toho 28 důstojníků/.
Podle plánu ŠVBM mělo býti mobilisováno na území Karpatské Ukrajiny 8.100
osob pro postavení jedné vyšší jednotky. Nehledě na nepříznivou politickou situaci
(vytvořivší se poměry, nábor do RA, potíže ze strany IV. UF), bylo – a to pouze z 5 ti
nejvýchodnějších okresů – odesláno sboru skoro 7.000 osob. Kdyby byla se strany sovětských orgánů dodržována dohoda z 8. května 1944, bylo by bývalo možno doplniti
nejen 1. čs. sbor, nýbrž i postaviti novou vyšší jednotku, která počátkem r. 1945 mohla
již býti zasazena do bojů.
Činnost VOÚ byla brzděna také jeho nevyjasněným poměrem k 1. čs. sboru a čs.
vojenské missi v Moskvě. MNO, HV a náčelník čs. vojenské mise v Moskvě byli několikráte telegraficky i písemně žádáni o urychlené projednání všech otázek, souvisejících s dohodou z 8. května 1944 pokud jde o znovu vybudování čs. branné moci,
zřízení čs. voj. misse, dodání požadované výstroje a výzbroje a povolení radiospojení.
Dále jak MNO, tak i náčelník čs. voj. misse v Moskvě byli upozorněni na nutnost
urychleného, účelného a energického řešení voj. otázek, hlavně pokud jde o jednotné
velení jednotek čs. branné moci na OÚ, přejímání důstojníků t. zv. Slovenské armády
a vyrovnávacího povýšení. Na tyto telegramy i písemné žádosti nedostalo VOÚ žádných odpovědí.
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Na území Slovenska řešení vojensko-politických a všeobecně vojenských otázek je
ještě více ztíženo tím, že u SNR byl zřízen úřad „Pověřence pro Národní Obranu“. Veliteli OÚ nebylo dáno právo povyšovati důstojníky a rotmistry, zatím co velitel 1. čs.
sboru stále povyšuje důstojníky až do hodnosti škpt a čs. vládní delegát povýšil pak
některé vyšší důst. až do hodnosti pplk. Pověřenec pro Národní Obranu rovněž využívá své pravomoci a provádí povyšování. Tímto nejednotným řešením vojenských
věcí vznikají rozpory, hlavně pokud se týká otázek všeobecně vojenských, zvyšují se
nesrovnalosti v povyšování důst., porušuje morálka, výkon služby a poškozují důst.
přidělení VOÚ a jeho podřízených jednotek. Návrhy na povýšení důst. předložené
MNO nebyly dosud provedeny. Přehledná situační zpráva z osvobozeného území ČSR
jest uvedena v příloze č. 5.
Materiální situace na OÚ není zvlášť příznivá /Exploitace RA, nedostatek dopravy,
obavy obyvatelstva před dalšími zákroky se strany sovětských autorit, nesprávná distribuce atd/. V poslední době jeví se nedostatek masa, tuků a cukru. Jest nedostatek
kuřiva. Stravování mužstva jest vyhovující. Stravování důst. a rotmistrů zatím s mužstvem a v těchto dnech bylo opět zahájeno stravování v důst. jídelně. Byl vypracován
návrh na úpravu peněžních náležitostí důst. a mužstva podle zásad, platných na území
Slovenska v době povstání 1944, který po schválení SNR a čs. vládním delegátem vstupuje v platnost dne 1. března 1945 s účinností od 1. prosince 1944, od kdy byly vypláceny náležitosti všech vojenských osob jen zálohově.
Přes všechny obtíže a překážky vyplývající z různých chaotických poměrů na Karpatské Ukrajině, je nutno zdůrazniti, že všichni příslušníci VOÚ, nehledě na agitaci záměrně vedenou proti VOÚ a čs. armádě, pracovali svědomitě, vědomi si velké
odpovědnosti a snažili se ze všech sil splniti v daných možnostech daný úkol. Spolupráce důstojníků ať z Anglie neb od 1. čs. sboru, či nově nastoupivších z Karpatské
Ukrajiny, byla velmi dobrá. Duch a morálka všech příslušníků VOÚ a podřízených
útvarů byla na výši.
Je nutno zdůrazniti, že všichni příslušníci VOÚ v kritických okamžicích dne
14. ledna 1945 zachovali chladnokrevnost i rozvahu a nedali se k ničemu strhnouti, byť
i sami ohrožováni na životě. Tím dokázali, že byli na výši situace, neboť nebýti toho,
bylo by nutně muselo dojíti k tragickým událostem.
Všichni příslušníci VOÚ snažili se navázati a udržeti co nejlepší poměr k RA a vycházeli jí vstříc ve všech věcech, kdykoliv byli o to požádáni. Pokud se vyskytly nějaké incidenty a nedorozumění byl to důsledek nevyjasněných pol. poměrů, avšak
hlavně záměrné akce, agitace a dokonce i zlomyslnosti.
Veškerá snaha VOÚ směřovala k tomu, aby za dané situace byl pokud možno
splněn daný úkol, stanovený vrchním velitelem čs. branné moci a min. NO a aby co
nejvíce bylo podpořeno válečné úsilí 1. čs. arm. sboru a RA.
Velitel osvobozeného území
div. gen. A. H A S A L674
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K čj. 37/taj. 1945
Příloha číslo 1.675
Zpráva o věci incidentu
ppor. pěch. Lalo a plk. gšt. Hrabovského.
Na základě předloženého mi materiálu ve věci ppor. Jiří Lalo a plk. Jaroslava Hrabovského, a to:
1/ písemných hlášení mjr. jezd. Bohumila Berana, kpt. tel. Jana Šťastného, por.
pěch. Vasilja Valjo, ppor. pěch. Jiřího Lalo, plk. gšt. Jaroslava Hrabovského, škpt. pěch.
Luboše Nováka, pplk. gšt. Václava Koutníka a pplk. jezd. Romana Kordy.
2./ protokolů sepsaných se svědky Josefem Populajem, kpt. hosp. Drem Miroslavem Koernerem a des. Alexem Voukaničem,
3./ kopie dopisu z 8./XII. 1944,
4./ kopie odeslaných telegramů čís. 82, 83 a 86 a
telegramů došlých číslo 32 a 33
podávám z rozkazu náčelníka štábu tuto
p ř e h l e d n o u z p r á v u a p o s u d e k:
Zjištěný skutkový stav.
Případ se udál dne 8. prosince 1944 odpoledne.
1./ Z hlášení mjr. Berana vysvítá, že toho dne někdy před 15.00 hod. odpol. přišel
k vládní budově v Chustu Juraj Sikora, předseda okresního Národního Výboru v Chustu, v průvodu tří příslušníků Rudé armády, z nichž dva zůstali státi před budovou,
kdežto třetí vstoupil spolu se Sikorou do vládní budovy.
2./ Z hlášení ppor. Lalo a protokolu des. Voukaniče je zřejmo, že krátce po tom, asi
o 15.00 hod. vylepoval nějaký civilista na chodbě vládní budovy blíže vchodu v přítomnosti Sikurově t. zv. manifest o připojení Zakarpatské Ukrajiny k Sovětské Ukrajině. Ppor. Lalo se ho tázal, da k tomu má povolení, a když obdržel odpověď, že
povolení dal Sikura, obrátil se na tohoto s dotazem, kdo jemu dal svolení zmíněný
manifest ve vládní budově vylepovati. „Já jsem si dal povolení sám, poněvadž je to
budova naše a Vy tady nemáte co hledat. už jste dostali výpověď, abyste se odtud
odstěhovali a Vy jste pořád ještě zde.“ Tato odpověď vedla k osobní hádce mezi
ppor. Lalo a Sikurou, při níž ppor. Lalo vytkl Sikurovi jeho maďarofilské chování
v době maďarské okupace, žádal ho, aby plakát odstranil a když se tak nestalo, strhl
jej sám.
3./ Z hlášení mjr. Berana se k tomu ještě podává, že výstupu byl přítomen důstojník RA /.poručík:/, který pak spolu se Sikorou odešel z vládní budovy.
4./ Z protokolu kpt. Šťastného a Josefa Populaje je vidno, že asi za 20 – 30 minut
po té přišel Sikura opět do vládní budovy v průvodu důstojníka RA /.starší lejtenant/
a čtyř ozbrojených vojínů RA. Sovětský důstojník a Sikura vstoupili do úřední místnosti pobočníka velitele osvobozeného území, která je předpokojem vládního delegáta min. Němce i velitele osvobozeného území. Ozbrojená hlídka zůstala na chodbě
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přede dveřmi. Sovětský důstojník vyzval ppor. Lalo, aby s ním ihned šel, poněvadž ho
vyzývá sovětský velitel města, aby se k němu dostavil. Ppor. Lao vyzvání bez odporu
vyhověl a byl pak v průvodu zmíněné ozbrojené hlídky k veliteli města eskortován.
5./ Z hlášení ppor. Lalo je dále ještě vidno, že velitel města, mjr. Kruckich po jeho
předvedení mu vytkl, že prý Sikurovi ublížil, a když se ppor. Lalo hájil poukazem, že
Sikura neměl práva říkati mu: „Vy tady nemáte co hledat“, položil mu mjr. Kruckich
tuto otázku: „Vy jste pracovník vládního delegáta a pobočník p. generála?“ Když mu
bylo kladně odpověděno, vyjádřil se mjr. Kruckich takto: „Neuznávám žádného vládního delegáta a je to pravda, co řílká p. Sikura, že tady nemáte co hledat. Zavřete ho.
My je naučíme. Ppor. Lao byl pak skutečně odveden do vazby v budově sov. velitele
města a držen tam bez výslechu po 58 hodin.
6./ Z hlášení škpt. Nováka a pplk. Koutníka plyne, že když později věc byla hlášena náčelníku štábu plk. Hrabovskému, zavolal tento telefonicky /:1 rozhovor:/
mjr. Kruckich oznámil, že mu bylo právě hlášeno odvedení ppor. Lalo bez jeho vědomí z kanceláře ve vládní budově ozbrojenou sovětskou hlídkou a žádal o jeho propuštění, aby proti ppor. Lalo mohl zakročiti, poněvadž týž podléhá čs. voj. jurisdikci.
Více mluveno nebylo.
7./ Z hlášení pplk. Koutníka vyplývá dále, že o nějakou dobu později plk. Hrabovský opakoval svou telefonickou žádost. Mjr. Kruckich téhož obsahu /:II. rozhovor:/, jelikož ppor. Lalo do té doby stále ještě nebyl propuštěn, a že mu bylo mjr. Kruckich
slíbeno, že se tak stane za tři – čtyři hodiny až mjr. Kruckich končí šetření.
8./ Z hlášení plk. Kordy a pplk. Koutníka je zřejmo, že asi v 19.00 hod. měl pplk.
Hrabovský další telefonoický rozhovor /:III. rozhovor:/ s mjr. Kruckich v němž si však
pouze s ním sjednával schůzku za účelem pojednání o jiných záležitostech a že konečně asi ve 21.15 hod. naposledy volal mjr. Kruckich /:IV. rozhovor:/ dotazuje se ho
zda se sním může sejíti.
9./ Z opisu dopisu čj. 264/dův. 1944 je zřejmo, že plk. Hrabovský v 16.45 hod. zaslal svou žádost o propuštění ppor. Lalo též písemně.
10./ Z konceptu telegramu číslo 82 zaslaného náčelníkovi štábu IV. UF je zřejmo,
že plk. Hrabovský hlásil tomuto případ zatčení ppor. Lalo a žádal o vyrozumění gen.
Hasala, který tou dobou dlel u IV. UF.
11./ Z hlášení plk. Hrabovského, škpt. Nováka, pplk. Koutníka, por. Valjo a p. Papulaje vychází najevo, že mjr. Kruckich při telefonických rozhovorech s plk. Hrabovským nejprve tvrdil, že ppor. Lalo nebyl zatčen sov. voj. hlídkou, nýbrž, že byl k němu
přiveden civilisty, a teprve, když mu por. Valjo předvedl svědka p. Papulaje, který byl
přítomen odvedení ppor. Lalo ozbrojenou hlídkou, mjr. Kruckich to připustil, avšak
tvrdil, že se tak stalo na přání civilistů.
12./ Z hlášení plk. Hrabovského a ppor. Lalo jde konečně najevo, že o celém případu nebyl nikdo nikdy z čs. strany vyslechnut nějakým orgánem sovětským.
13./ Ze všech hlášení je jasno, že plk. Hrabovský při svých telefonických rozhovorech s mjr. Kruckich nepoužil žádných slov o vynucení propuštění ppor. Lalo silou
zbraní, ani jiné hrozby. Podotknutí dlužno, že rozhovorům plk. Hrabovského byli vždy
přítomni alespoň dva vyšší čs. důstojníci, z nichž někteří ovládají bezvadně ruský /: telefonické rozhovory se děly rusky:/, ostatní dobře rozumí. Důstojníci rusky mluvící reprodukují ve svých hlášeních rozhovory plk. Hrabovského téměř doslovně, takže jejich
výpovědi poskytují naprosto spolehlivý důkaz.
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14./ Z telegramu gen. lejt. Kořenoviče676 číslo 32 však vyplývá, že tomuto došla
zpráva, že plk. Hrabovský měl žádati mjr. Kruckich o okamžité propuštění ppor. Lalo
s hrozbou, že v opačném případě si vynutí jeho propuštění silou zbraní, a s telegramu
velitele IV. UF gen. Petrova číslo 33 plyne, že tento dokonce pokládal za zjištěno šetřením na místě samém, že plk. Hrabovský skutečně se měl vyjádřiti: "„Jestli ppor.
Lalo nevypustíte, udělám to silou.“ Z obou telegramů ještě vyplývá, že oba sov. velitelé
vyvozují z domnělé pohrůžky plk. Hrabovského dalekosáhlé důsledky.
POSUDEK
Z uvedených zjištěných fakt vyplývá, že předseda NV v Chustu Juraj Sikura přišel
již do vládní budovy patrně s vědomím a souhlasem sovětských voj. orgánů, jak je
zřejmo z toho, že již při příchodu do budovy byl doprovázen příslušníky RA, z nichž
dva zůstali před budovou, a jeden s ním do budovy vstoupil. Zdá se, že to byl důstojník RA /:poručík:/, který byl přítomen incidentu a spolu se Sikorou pak z budovy odešel. Dále je zřejmo, že Sikora, ačkoliv neměl práva cokoliv nařizovati v budově, která
jest budovou vládní a v níž se nachází sídlo představitele čs. vlády min. Němce a nejvyššího čs. voj. velitele na osvobozeném území div. gen. Hasala, dal přesto vylepovati
plakáty s textem směřujícím proti čs. republice a její nedílnosti.
Toto jednání – nehledě na jeho povahu trestní z hlediska čs. zákonů – bylo krajně
provokativní, ježto bylo projevem naprosté neúcty a nerespektu vůči představiteli čs.
vlády. Takové jednání muselo vyvolat zákrok ze stran loyálních čs. občanů. Je pouhou
náhodou, že vyvolalo zákrok se strany ppor. Lalo, poněvadž to byl právě on, který byl
Sikorovu jednání přítomen. Lze s jistotou předpokládati, že by bylo došlo k incidentu,
i kdyby byl přítomen jiný loyální čs. občan.
Za takového stavu věci sovětský velitel města, aniž se o věci předem informoval
anebo ji oznámil čs. autoritám, poslal přímo a bez vědomí čs. autorit ozbrojenou
hlídku do čs. vládní budovy a sovětský důstojník hlídce velící vstoupil rovněž bez vědomí čs. autorit přímo do úřední místnosti, která je předpokojem jak vládního delegáta, tak i velitele OU, aby tam provedl zatčení ppor. Lalo. Že šlo o zatčení, je zřejmo
z toho, že s důstojníkem přišli do budovy čtyři ozbrojení muži, kteří sice zůstali přede
dveřmi kanceláře, avšak potom ppor. Lalo eskortovali z čehož plyne, že ppor. Lalo měl
býti odveden třeba i násilím, kdyby se byl zdráhal. Že k nějakému násilí nedošlo, stalo
se pouze proto, že ppor. Lalo nekladl žádný odpor. Rovněž plyne, že šlo o regulérní
zatčení z toho, že po předvedení k mjr. Kruckich byl ppor. Lalo uzavřen a držen na
jeho rozkaz ve vazbě po dobu 58 hodin.
Vylíčeným postupem mjr. Kruckich byla porušena čs. suverenita a zároveň výslovné ustanovení čl. 7 dohody ze dne 8. května 1944, podle něhož všechny čs. voj.
osoby podléhají kdykoliv, kdekoliv a pro jakékoliv trestní činy na osvobozeném území
pouze čs. voj. jurisdikci. Mjr. Kruckich neměl proto práva dáti ppor. Lalo zatknouti
a jej držeti ve vazbě nebo prováděti s jakékoliv šetření. Tímto postupem projevil také
naprostý nedostatek úcty a respektu vůči představiteli čs. vlády a čs. armádě, když jejího příslušníka bez jejího vědomí dal odvésti přímo z jejího středu z úřední místnosti
ve vládní budově.
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Z výroku mjr. Kruckich vůči ppor. Lalovi, že neuznává žádného vládního delegáta a že je to pravda, že tu nemáme co hledat, je zřejmo, že nešlo o nějaké nedopatření, nýbrž o postup uvážený, aby nedostatek respektu vůči čs. vládě byl veřejně
projeven.
V úvaze všech okolností, za nichž se případ zběhl, je zřejmo, že plk. Hrabovský,
jako náčelník štábu za nepřítomnosti velitele OU gen. Hasala, byl nejen oprávněn,
nýbrž povinen hájiti osobu příslušníka čs. armády, o němž mu nebylo známo, proč byl
z úřadovny odveden, a vzhledem k jasnému znění sovětsko-československé dohody
o jurisdikci nad čs. voj. osobami byl povinen žádati o propuštění ppor. Lalo, a to přímo
u velitele města, poněvadž šlo o případ zákroku ze strany sovětské vymykající se
z rámce sov. dohody ze dne 8. května, případ nikdy nepředvídaný a nepředpokládaný,
takže ani nebylo podle možno podle úmluvy postupovati. Nehledě na to, nebyl tehdy
styčný důstojník ani přítomen. Zákrok se stal formou naprosto korektní.
Překvapuje proto, že jak gen. Kořenovič,677 tak i velitel IV. UF gen. Petrov schválili
postup mjr. Kruckich a vytkli plk. Hrabovskému jeho postup. Ještě více však překvapuje, že gen. Petrov schválil i jednání Sikurovo, prohlásiv, že plakáty byly vyvěšovány
na rozkaz chutských úřadu a označiv zákrok ppor. Lalo za provokativní.
Pokud se týče ostatního obsahu obou telegramů, byl tento zřejmě vyvolán nesprávnými zprávami, které oba sovětští velitele obdrželi, přesto však zaráží, že se oba
sov. velitelé nechali strhnouti k tak závažným tvrzením, aniž by si je dali předem objektivně s obou stran vyšetřiti.
V Chustu, 22. prosince 1944.
Za správnost opisu:
pplk. Koutník678

K čj. 37/taj. 1945
Příloha číslo 2.
ZPRÁVA
o rozkazu velitelství IV. ukrajinské fronty
o rozpuštění štábní roty VOÚ.
a/ Dne 22. XII. t. r. v 07.30 hod. středoevr. času obdržel jsem od velitelství IV. ukrajinské fronty tento telegram:
„V souvislosti s pokyny gen. štábu RA velitel vojsk fronty nařídil:
1/ Štábní rotu umístěnou v Chustu, existující nezákonně a nepatřící do sestavy
1. čs. sboru rozpustit, voj. osoby použíti k doplnění jednotek 1. čs. sboru:
2/ Náhradní pluk soustředit v Humenné, ponechat v Poljaně prapor rekonvalescentů:
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3/ Žen. roty v Krivé ihned poslat k žen. rotě 1. čs. sboru umístěné v Humenné:
4/ Lhůta provedení 25. XII. 1944:
5/ Provedení hlásit do 24.00 hodin 25. XII. 1944.
Filatov“
b/ na tento telegram jsem odpověděl toto:
„Veliteli IV. UF gen. arm. Petrov. Velevážený pane generále! K telegramu ze dne
22. t. m. číslo 2876-76 dovoluji si Vám sděliti:
Velitelství osvobozeného území bylo zřízeno zvláštním rozkazem presidenta Československé republiky, aby plnilo v rámci působnosti vládního delegáta vojenské úkoly,
stanovené v sovětsko-československé úmluvě ze dne 8. května 1944. Uvedené úkoly
může však toto velitelství plniti jedině tehdy, jestliže má k tomu předepsané orgány,
mezi něž patří především štábní rota jako nejnutnější velitelský orgán.
Rozpuštění této jednotky znamená prakticky úplné znemožnění činnosti velitelství
osvobozeného území a rovná se ve skutečnosti jeho likvidaci.
Jelikož velitelství osvobozeného území je součástí úřadu vládního delegáta nemohu v nepřítomnosti vládního delegáta učiniti tak závažného rozhodnutí sám a musím proto vyčkati jeho návratu z Moskvy.
Prosím, vážený pane generále, abyste důvody mnou uvedené vzal laska[vě] na vědomí a vyčkal návratu vládního delegáta, s kterým budete moci věc projednat.
Zároveň dovoluji si Vám oznámiti, že informuji presidenta Čs. republiky, ministra
Národní obrany a ministra Němce.
Zůstávám s hlubokou úctou k Vám div. gen. Hasal.“
c/ Zároveň zaslal jsem znění obou telegramů náčelníkovi čs. voj. mise, gen. Píkovi
a to pro presidenta Republiky, MNO a pro ministra Němce, který se t. č. nachází v Moskvě.
K tomuto telegramu byl tento dodatek:
„Jde o případ zásadní, politické důležitosti, který může míti vážné důsledky. Prosím proto o urychlení projednání případu s příslušnými činiteli. Dále je nezbytně třeba
vyjasniti výklad úmluvy ze dne 8. května 1944 hlavně pokud jde o čl. 2, lit. b, a o pojmu
„pásmo válečných operací“ čl. 6.679
d/ Štábní rota je orgánem velitelství OU a je složena:
velitel roty s pomocnými orgány:
1 velitelská složena z pom. kanc. personalu, důst. sluhů, příkazníků, pom. pers.
HS a pom. orgány vel. roty /:písaři, krejčí, obuvníci a spojky:/
1 četa strážní – zahrnuje veškeré strážní mužstvo, staví denně stráže v síle 28 osob,
1 četa spojovací – pro potřeby velitelské
1 četa automobilní – motorová vozidla VOÚ,
1 četa intendanční – obsahuje řemeslníky, personál pro jatky a pol. pekárny,
1 četa vozatajská – vozy, koně a personál pro potřeby velitelství /místní zásobování/,

679

Viz VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 211/1/30, č. j. 4111/44 s tím, že generál Píka připojil na konec
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1 četa žen – celkem 38 žen, kanc. personál, švadleny, ošetřovatelky, kuchařky
a pod.,
1 družstvo zdravotní – personál pro ošetřovnu Chust.
Celkem 11 důstojníků a 320 ostatních.

OPIS.
Velitelství osvobozeného území.
K čj. 5127 dův. int./1945.

e/ Náhradní pluk a jednotky v Krivé /:celkem 687 osob:/ byly odeslány do prostoru Humenné. V Krivé zůstala jen jedna žen. četa asi 50 osob, která řídí úpravu zničených mostů, na kterých pracuje civilní obyvatelstvo.

Z P R ÁV A
o náležitostech vojenských osob u 1. čs. sboru v SSSR.

Za správnost opisu:
pplk. Koutník680

Příloha číslo 3.
Velitelství Osvobozeného Území.
K čj. 37/taj. 1945
ZPRÁVA
o náležitostech u 1. čs. sboru v SSSR.
/:opis čj. 5127 dův. int. 1945 z 15.
února 1945, zaslaného MNO Londýn:/
Velitelství osvobozeného území.
Č. j. 5127 dův. int./1945
Věc: Náležitosti u 1. čs. sboru v SSSR – zpráva.
Přílohy: 5.

Košice 16. II. 1945
DŮVĚRNÉ!
Ministerstvo Národní Obrany
Londýn.

Přílohou předkládám zprávu o jednání v otázce náležitostí u 1. čs. sboru v SSSR,
po příchodu tohoto na osvobozené území.
Záležitost je třeba co nejrychleji vyřešit a jak vyplývá z příloh nutno tak učiniti diplomatickou cestou v Moskvě.

Košice 10. II. 1945
DŮVĚRNÉ!

Dnem 10. prosince 944 obdrželo V.O.Ú. telegram od generála Píky, v němž tento
žádá, aby úřad vládního delegáta zajistil všechny peněžní potřeby 1. čs. sboru v SSSR.
tak bylo domluveno se slnomocněncem SNK a hlavním velitelem RA, pro čs. věci.
V. O. Ú. proto žádalo velitelství 1. sboru, aby tento vyslal k V.O.Ú. své zástupce za
účelem projednání náležitostí.
Dne 21. prosince dostavili se k V.O.Ú. škpt. Slabý a kpt. Rosický oba velitelství
sboru a otázka náležitostí příslušníků sboru byla uregulována z přílohy č. 1.
Oba zástupci sboru zároveň prohlásili, že od finančních orgánů RA neobdrželi již
asi 4. měsíce žádných peněžních prostředků, v důsledku čehož po tuto dobu nebyly
tam vypláceny žádné náležitosti. Podle specifikace potřeby peněz, kterou předložil
škpt. Slabý, bylo sboru zapotřebí 40,000.000 korun.682 Tento obnos byl úřadem vládního delegáta také vyplacen.
Dne 9. ledna 1945 obdrželo V. O. Ú. od štábu 4. Ukrajinské fronty telegram – příloha č. 2. V důsledku toho oznámilo V.O.Ú. sboru, aby vyplácel náležitosti podle ruských norem a nikoliv podle dohody ze dne 21. XII. 1944. o stavu věci byl zároveň
uvědomen gen. Pika a čs. velvyslanec v Moskvě. Dodatečně pak obdrželo V. O. Ú. od
štábu 4. Ukrajinské fronty telegram – příloha č. 3.
Jak bylo později zjištěno otázka náležitostí příslušníků sboru byla předmětem jednání 4. Ukrajinské fronty o čemž pořízen zápis – příloha č. 4. Velitelství sboru vrátilo
úřadu vlád. delegáta 40,000.000 korun.
Vzhledem k tomu, že poměr Kč a rublu 1:5.5 a platovému systému zavedenému
u RA. včetně sboru, je třeba o věci urychleně jednat, aby se dospělo v nejkratší době
unifikace jak domácího tak zahraničního vojska a aby se pře[de]šlo inflačním tendencím.
Velitel osvobozeného území.
div. gen. Ant. HASAL v .r.

Velitel osvobozeného území.
div. gen. Ant. H A S A L v.r.
Za správnost opisu:
pplk. Koutník681
682
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Dne 11. listopadu 1944 generál H. Píka do Londýna hlásil, že „sboru nebyly vyplaceny požitky, resp. nebyly přiděleny peněžní náležitosti v rublech od 1. září. Důvod: sbor se nacházel na polském území. Projednal jsem výplatu v polských zlotých, zatím však sbor přešel na čs. půdu a sbor odvolal požadavek
v zlotých. Bylo rozhodnuto přes NKID, že vrchní vel. Rudé Armády, které si vyzvedlo asi 670 milionů Kč
/bankovky natištěny v Moskvě/ bude vypláceti náležitosti ve stejné výši jako svým jednotkám na území ČSR.
Než se věc prakticky provede, zasílám dnes 10 milionů přímo, aby mohl vypláceti alespoň část zálohově,
dokud nebude stanoven kurs. Podle sdělení velvyslance sov. vláda bude svým jednotkám vypláceti náležitosti v Kč podle předválečného kursu, t. j. Kč 5.50 za 1 rubl. Prosím o rozhodnutí čs. vlády v této otázce.“
VÚA–VHA, f. MNO-L, sign. 36/35/86, Zpráva ze dne 11. listopadu 1944, ZOE 111124-45; opis. Dále
viz tamtéž, sb. „37“. sign. 37-24/5.
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Z á p i s.
O jednání konaném 21./12. 1944 na finančním odboru úřadu vládního delegáta
v Chustu v záležitosti proplacení peněžních náležitostí 1. čs. sboru.
Přítomni: major B. Zapletal, škpt. Slabý, kpt. Rosický, Dr. K. Czesaný.
Sjednány tyto základní směrnice:
1./ Za dobu od 1./9. 1944 do 31./12. 1944 bude sbor vyplacen v korunách dle sovětských norem při kursu Rb 1.– rovná se K 5.50
Částem nacházejícím se na území republiky, bude však za dobu od 15./11. 1944 do
31./1944 dočasně uvolněn pouze polní přídavek, obdobně jako je tomu u jednotek
Rudé armády ostatní náležitosti budou uloženy jako vázaný vklad u Spořitelny a uvolněny později. Kdyby nebyla Spořitelna organisována včas, budou částky dočasně zadržené tvořiti depositum u voj. správy.
2./ Od 1./I. 1945 bude sbor proplacen dle čs. platového zákona č. 103 a všech s tím
souvisejících předpisů /polní přídavky atd./
3./ Výše drahotního přídavku pro ostatní kategorie voj. osob bude řešena zároveň
s činovným a otázkou funkčních přídavků později. Vládě bude prostřednictvím MNO
navrženo, aby dala zásadní souhlas k stanovení funkčních přídavků přibližně dle sovětských norem. Pak budou vypracovány potřebné sazby.
Za V. O. Ú.
mjr. B. Zapletal v. r.

Zapsal:
Dr. K. Czesný v. r.

Chust, 21./XII. 1944
Za správnost opisu:
pplk. Koutník683
O p i s.

2./ Na této poradě bylo rozhodnuto vyplácet za minulé měsíce do 1. ledna 1945
mzdu podle sovětských norem, avšak vypláceti jen „polní přidavek“ ke zde a základní
peněžní plat „zadržeti v hospodářské správě sboru“.
3./ Tato porada rozhodla vypláceti mzdu osobnímu personálu od 1. ledna 1945
nikoliv podle sazeb, které existují od chvíle organisace 1. čs. arm. sboru v SSSR, nýbrž
podle starých československých sazeb, které byly před válkou.
4./ Výsledky porady byly protokolovány s těmito podpisy: Za V.O.Ú. B. Zapletal,
v. r., Tajemník Dr Czesaný v. r.“ Tento dokument, kterému byl dán úřední ráz v důsledku podpisu na něm, byl poslán do 1. čs. sboru k provedení.
5./ 1. čs. arm. sbor, jak je Vám známo, dostává patřičné náležitosti, mezi nimiž
také mzdu přes příslušné orgány RA. Konkrétně, pro mzdový rozpočet sboru byly vydány za minulé měsíce před zařazením sboru IV. UF – potřebné prostředky. Měniti
výšku mzdy osobního personálu sboru je možné jen po dohodnutí v Moskvě, a nikoliv jednostranným rozhodnutím, jak to bylo učiněno v tomto případě. Kromě toho,
uvedené změny dvakráte i třikráte snižují výšku mzdy, kterou nyní dostávají příslušníci 1. čsm. arm. sboru. Takové mechanické snižování mzdy příslušníků sboru, kteří
působí na frontě může udělati nic jiného než uškodit, a voj. sovět nemůže dát souhlas
k takovému rozhodnutí.
6./ Otázky, které vznikly ve sboru v souvislosti celého peněžního obsahu v K., příjem vkladu v K v oddělení st. banky, zakoupení v Sov. Svazu periodické literatury, poslání peněz rodinám čs. důstojníků, kteří se nacházejí v Sov. svazu atd. – jsme dali
k vyřešení. V této souvislosti, považujíce výše uvedené rozhodnutí ve věci mzdy v 1. čs.
arm. sboru, podepsané za V. O. Ú. za neoprávněné a odporující zájmům personálu
sboru, prosím Vás odvolati je a v hosp. finančních věcech, které se týkají sboru, a které
vás zaujímají, obraceti se přímo na frontu.
S úctou k Vám
gen. armády Petrov
gen. plk. Mechlis
Za správnost opisu:
pplk. Koutník684
Opis.

Telegram č. 8.
Číslo: 20-36-860-9.I. 45 v 20.45

T e l e g r a m číslo
Československému vládnímu delegátu ministru Němcovi, div. gen. Hasal-Nižborskému.
Vážený pane ministře a pane generále!
V těchto dnech u štábu fronty byli představitelé hospodářských a fin. orgánů 1. čs.
arm. sboru a v důsledku rozmluvy s nimi bylo stanoveno:
1./ 21. 12. v městě Chustu na poradě, které se zúčastnili pánové Zapletal, Slabý,
Rosický a Czesný, byly debatovány otázky mzdy osobního personálu 1. čs. arm. sboru.
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Z Ametistu číslo 2806-80-13 1 05 30 = Síla Chust. div. gen. Hasalovi.
Na č. j. 8 ze dne 12. I. 45
Velevážený pane generále!
Zásobovací ústřední orgány NKO vyplatily prostředky pro výplatu žoldu 1. čs. sboru. Nyní jsou kladně vyřešeny všechny otázky týkající se vydání peněz na zakoupení
sborem literatury v SSSR, převodu peněz rodinám bydlícím v SSSR. Vy chápete pane
generále, že fronta nemůže sama řešiti otázku se snížení výšky peněžních náležitostí
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voj. osobám 1. čs. sboru, neobdrží-li zvláštní pokyny y Moskvy. S úctou k Vám gen.
arm. Petrov, gen. plk. Mechlis.
Za správnost opisu:
pplk. Koutník685

Velitelství Osvobozeného Území.
k čj. 37/taj.-1945
Příloha číslo 4.

P Ř E H L E D N Á Z P R ÁV A
o událostech v Chustu dne 14. 1. 1945.
subpříloha č. 1: telegram čís. 18.
„– „ č. 2.: telegram čís. 114.
„– „ č. 3.: seznam zjištěných ztrát.
Přehledná zpráva o událostech v Chustu
dne 14. ledna 1945.
V neděli dne 14. ledna 1945 kolem 10.30 hod. dop. přitáhla skupina asi 20 ozbrojených příslušníků místní milice v Chustu, vedená místním židovským občanem NADAUEM, před budovu voj. velitele okresu Chust, ozbrojila strážného před budovou,
vnikla do budovy, napřaženými zbraněmi ohrožovala přítomné čs. voj. osoby a její
velitel s namířeným revolverem v ruce nařídil všem přítomným, aby ihned opustili
budovu. V té době přišel do budovy voj. velitel okresu por. Štefan KUNOŠI, a zjistiv,
co se děje, vyzval milicisty, aby v klidu odešli. LANDAU však namířil naň revolver
a nařídil dvěma milicistům, aby ho zatkli a odvedli do vězení. Por. KUNOŠI, aby zabránil tomuto protiprávnímu útoku na svou osobu, když se milicisté naň sápali, vytáhl
rovněž revolver a pod jeho ochranou se snažil z budovy uniknouti, což se mu též podařilo. Dva milicisté jej však pronásledovali i na ulici, takže byl nucen požádati
o ochranu kolem jdoucího kapitána rudé armády, který teprve milicisty odehnal.
Milicisté pak obsadili budovu VVO Chust, vyhnali odtud čs. voj. osoby, strhli a pohanili čs. státní vlajku s tím, že ji potrhali a pohodili, a postavili před budovu vlastní
stráž, která zabránila čs. voj. osobám vstup do budovy až do příštího dne odpoledne.
Zdůrazniti nutno, že žádná čs. voj. osoba během těchto i pozdějších událostí nepoužila zbraně ani v sebeobraně, poněvadž již před tím byl vydán /:a během událostí
vícekráte opakován:/ přísný zákaz náčelníka štábu, že se za žádných okolností nesmí
použíti zbraně.
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Por. KUNOŠI dostavil se pak na VOÚ, kde případ hlásil náčelníku štábu plk. gšt.
HRABOVSKÉMU. Týž volal ihned telefonicky sověts. styčného důstojníka pplk. LJAŠKO, avšak nedostal s ním spojení, poněvadž pplk. LJAŠKO nebyl přítomen. Když
ani další pokus o získání spojení o několik minut později nevedl k cíli, rozhodl se plk.
HRABOVSKÝ informovati přímo sov. velitele města mjr. gvard. KRUCKICH a požádati jej o zákrok. Za tím účelem poslal k němu por. MASLEJOVOU.
Důvodem k tomuto kroku bylo prohlášení velitele IV. UF v telegramu ze dne
30./12. 1944, v němž gen. PETROV na poukaz velitele o. ú., že rozpuštěním štábní
roty bude ohrožena bezpečnost čs. státního majetku i vládní delegace, uvádí, že pořádek na osvobozeném území je zajištěn sovětskými místními veliteli a místní milicí.
Jelikož právě místní milice v Chustu sama napadla čs. vojenské objekty, bylo nutno,
vzhledem na naléhavost situace a nepřítomnost styčného důstojníka, informovati
přímo sov. místního velitele a žádati jej o zákrok.
V téže době se však dostavil již i velitel stráže a hlásil, že ozbrojení milicisté pod
vedením LANDAUA napadli a odzbrojili stráž před vládní budovou, vnikli do přízemí vládní budovy a s napřaženými zbraněmi odtud vyhánějí všechny čs. voj. osoby.
Šlo o tutéž skupinu milicistů, která, provedla přepadení a obsazení VVO a nyní přepadla i vládní budovu. Zde však milicisté se mohli zmocniti pouze přízemí budovy,
chráněného jen čs. strážným, kdežto do prvního patra a výše se nedostali, poněvadž
přístup tam byl jim zamezen jedním sovětským strážným, který stál na stráži v mezipatře. Proto se někteří čs. voj. osoby z přízemí mohly uchýliti do vyšších pater a jen
část mužstva byla vypuzena z budovy. Nebýti však onoho sovětského strážného, bylo
by došlo k osazení celé vládní budovy a k vypuzení všech osob tam přítomných, včetně
členu vládní delegace, jak vidno z dále uvedeného prohlášení velitele milice LANDAUA.
Krátce po té se vrátila ppor. MASLEJOVÁ od sov. velitele města s tím, že týž odmítl zakročiti s odůvodněním, že nemůže v této věci nic podniknouti a že se i jemu
samému může státi, že milicisté přijdou do jeho budovy a jeho odtud vyženou. Podotknouti dlužno, že kanceláře sov. velitele města se nacházely v oddělené a zvláštním
vchodem opatřené části přízemí vládní budovy.
Jelikož mezitím došla hlášení o dalších násilnostech milicistů, kteří obsadili i další
čs. voj. objekty a vyhnali odtud čs. voj. osoby a zejména odehnali stráž od pokladny
s čs. státními penězi v hodnotě přes 2 miliardy K, pokusil se plk. HRABOVSKÝ znovu
a opětovně o spojení se sov. styčným důstojníkem pplk. LJAŠKO, avšak vždy bezvýsledně.
Proto vzhledem k tomu a protože se v budově v době přepadení nacházeli někteří členové čs. vládní delegace a civilní úředníci, informoval plk. HRABOVSKÝ
v přítomnosti podnáčelníka štábu pplk. KOUTNÍKA a úředníka vlád. delegace
p. ŽIŽKY v budově přítomného ministra Dra Vavro ŠROBÁRA o situaci. Vzhledem
na to, že všechny dosavadní pokusy o sjednání pořádku selhaly, bylo dohodnuto,
že bude podniknut pokus o přímou dohodu s milicisty. Za tím účelem byl poslán
ppor. GUTTMANN, aby pozval velitele milicistů LANDAU do kanceláře náčelníka
štábu.
K tomuto jednání s vedením milice později také došlo, avšak neobešlo se to
bez dramatické sceny, neboť milicisté nejprve odzbrojili a zajali ppor. GUTTMANNA, když mezi ně sešel, aby jim vyřídil vzkaz, a teprve když plk. HRABOVSKÝ
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a ostatní vyšli na schody a odtud domlouvali LANDOUOVI, aby přišel nahoru jednat, tento sice nejprve odmítl, avšak později si dal říci a v průběhu jednoho ozbrojeného milicisty jako své osobní ochrany přišel nahoru do kanceláře náčelníka
štábu.
Min Dr. ŠROBÁR žádal LANDAUA o vysvětlení tohoto postupu milice, na čež
LANDAU odpověděl, že má rozkaz od Národního výboru v Chustu vyhnat všechny
Čechoslováky, že je to vůle lidu. Na další dotaz dodal, že tento rozkaz provede i kdyby
mělo dojíti ke krveprolití. Na domluvy min. Dra. ŠROBÁRA, že nemůže tím způsobem postupovat, poněvadž čs. vládní delegace jest v Chustu z pověření čs. vlády a se
souhlasem vlády sovětské, a že celý případ bude hlásit o veliteli IV.UF, LANDAU prohlásil, že mu do velitele 4. UF nic není a že rozkaz provede za každou cenu, což opakoval u na upozornění pplk. ZAPLETALA, že sabotuje rozkazy 4. UF i na upozornění
min. Dra. ŠROBÁRA, ž jeho postup je v rozporu s nařízením velitel 4. UF. Po tomto
prohlášení se pak LANDAU vzdálil.
V mezidobí došla další hlášení, že milice vnikla do dvora vládní budovy, vyklizuje
strážnici a voj. ubikace v nádvorní budově, jakož i garáže a voj. skladiště. Plk. HRABOVSKÝ se pokusil znovu o spojení s pplk. LJAŠKO, avšak opět marně. Proto znovu
volal mjr. KRUCKICH, avšak týž setrval na svém stanovisku, že nemůže nic podniknouti, poněvadž prý jde o vnitřní politickou záležitost mezi místním Národním výborem a čs. vládní delegací. Na žádost, aby dovolil přímé telefonické hlášení veliteli IV.
UF prohlásil, že telefonické spojení s velitelem frontu neexistuje.
Plk. HRABOVSKÝ se proto rozhodl hlásiti věc veliteli frontu telefonicky. Za
spolupůsobení Dra ŠROBÁRA a přítomných důstojníků napsal koncept, v němž
případ stručně vylíčil a žádal o ochranu. Na přání min. Dra. ŠROBÁRA byla svolána
schůzka v budově přítomných politických poradců vládní delegace, aby schválila znění telegramu. Než se však porada sešla, odebrali se na přání min. Dra ŠROBÁRA plk. KOUTNÍK, pplk. BERAN a pan ŽIŽKA osobně k mjr. KRUCKICH, aby
ho požádali o sjednání pořádku. Když jmenovaní vstoupili do jeho kanceláře, byli tam
přítomni také pplk. ŠUŠTĚNKO, mjr. POPOV a ještě jeden neznámý mjr. R. A. Pplk.
ŠUŠTĚNKO a onen neznámý major ihned se vzdálili, kdežto mjr. POPOV vyslechl
větší část rozhovoru a teprve pak odešel.
Plk. HRABOVSKÝ opakoval mjr. KRUCKICH celou situaci a zdůraznil, že událostmi, které se dosud sběhly, byl vážně porušen veřejný pořádek, že jest ohrožena
bezpečnost čs. státního majetku, zejména státních peněz, a žádal ho, aby zakročil na
jejich ochranu. Mjr. KRUCKICH opětovně odpověděl, že jde o vnitřní politickou záležitost mezi vládní delegací a místním NV, do které se nebude vměšovati. Dále prohlásil, že by mohl zakročiti jedině tehdy, kdyby došlo k násilí. Když pak byl upozorněn,
že již k násilí došlo se strany NV a milicistů, kteří se zbraní v ruce ohrožovali č. strážné
a jiné voj. osoby, že jsou zabírány voj. objekty a čs. erární majetek, dotazoval se naléhavě, zda nebylo s čs. strany vystřeleno a když byl ujištěn, že nikoliv, prohlásil, že by
mohl zakročiti jen v tom případě, že by bylo zbraní skutečně požito a že by zakročil
proti té straně, která by jich použila.
Na to se pokusil pan ŽIŽKA vysvětliti mjr. KRUCKICH, že jest jeho povinností
sjednati pořádek, poukazem na to, že čs. vládní delegace je na území Podkarpatské
Rusi z pověření čs. vlády a se souhlasem sovětské vlády, že Chust ji byl vykázán velitelem IV. UF jako úřední sídlo, takže vládní delegace požívá na tomto území při nej-
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menším práva exteritoriality a právem tudíž činí si nárok na ochranu spojenecké
armády. Zdůraznil mu neudržitelnost situace, kdy členové vlád. delegace, civilní úředníci a voj. osoby nemohou opustiti vládní budovu, poněvadž jsou osobně ohroženi.
Mjr. KRUCKICH však neustupně setrval na svém stanovisku, že se do věci nebude míchati, poněvadž jde o vnitřní politickou věc.
Když mu pak plk. HRABOVSKÝ položil konkrétní otázku, zda ochranu poskytne
či nikoli, nejdříve vyhýbavě opakoval svoje dřívější tvrzení a na konec prohlásil, že
ochranu neposkytne, poněvadž prý nemá žádných rozkazů od velitele IV UF.
Delegace se proto vrátila s nepořízenou a plk. HRABOVSKÝ se znovu pokusil
o telef. spojení s plk. LJAŠKO nebo pplk. ŠUŠTĚNKO, avšak opětovně mu bylo hlášeno, že se dosud nevrátili. Pokus o spojení byl propakován pravidelně v krátkých intervalech až do 13.30 hod. odpol. se stejným výsledkem.
Mezitím se sešla porada svolaná min. Dr. ŠROBÁREM, které se mimo něho zúčastnili ještě kons. rada HÁLA, Dr. HODŽA, Dr. PULL, páni ŽIŽKA a POLLAK, plk.
HRABOVSKÝ a pplk. KOUTNÍK. Byl schválen text telegramu veliteli IV. UF, skoncipovaný plk. HRABOVSKÝM s tím, že, že má býti vypištěna poslední věta, v níž se
žádá o poskytnutí ochrany. Když však rada HÁLA upozornil, že asi v 11 hod. dop.
mluvil ve městě s pplk. LJAŠKO, a že týž byl již s jiné strany informován, co se děje byl
poslán plk. HRABOVSKÝ, aby se znovu pokusil o spojení s ním. Ovšem i tento pokus
zůstal bezvýsledným a proto plk. HRABOVSKÝ prohlásil, že o něm neví, avšak když
se dověděl, že se právě koná schůzka politických poradců, doporučoval, aby se jednalo přímo předsedou ONV v Chustu SIKOROU.
Proto, když toto sdělil plk. HRABOVSKÝ po návratu na poradě, bylo usneseno, že
budou vysláni Dr. PULL a POLLAK vyjednávati se SIKOROU a že se má zatím vyčkati
s odeslání telegramu veliteli fronty. Nedojde-li však do půl hodiny k dohodě, měl býti
telegram v každém případě odeslán.
Mezitím milicisté obsadili též ubikace štábní roty, umístěné v býv. školních barácích asi 200 m od vládní budovy a vyhnali i odtud všechny čs. voj. osoby. Vypuzené
mužstvo se shromáždilo před vládní budovou a vyčkávalo tam, co se bude díti. Plk.
HRABOVSKÝ jim dal proto rozkaz, aby se odebrali k obědu, avšak mužstvo se záhy
vrátilo zpět, že do ubikací nebylo milicí vpuštěno, Plk. HRABOVSKÝ jin tedy nařídil,
aby vyčkali poblíž vládní budovy dalších rozkazů.
Krátce po 14.00 hod. odpol. dostavil se konečně k plk. HRABOVSKÉMU sov. styč.
důstojník LJAŠKO spolu s pplk. ŠUŠTĚNKO a tázali se, co se vlastně děje. Když pak
plk. HRABOVSKÝ jim stručně vylíčil sběh událostí, plk. LJAŠKO žádal, aby mu byl
předveden velitel milice LANDAU. Poněvadž ho nebylo možno ihned nalézti, vyšli
pplk. LJAŠKO a plk. HRABOVSKÝ s pplk. KOUTNÍKEM obhlédnouti situaci. Při té
příležitosti nařídil sov. styčný důstojník milicistům, aby se vzdálili a aby se čs. voj.
osoby odebraly zpět do svých ubikací a jemu pak bylo hlášeno, zda něco bylo odcizeno
nebo poškozeno. Mužstvo se odebralo do ubikací, kde především zjistilo, že milicisté
částečně snědli, částečně si odnesli oběd pro mužstvo přichystaný, dále zjistili, že téměř
všechny věci na ubikacích byly rozházeny a celá řada předmětů jak erárních tak soukromých odcizena.
Po návratu plk. LJAŠKO do kanceláře náčelníka štábu byl přítomen LANDAU
a současně se vrátil též pplk. ŠUŠTĚNKO, který již dříve sám odešel, aby se přesvědčil o situaci. Na dotaz pplk. LJAŠKO, kdo mu dal rozkaz k akci, odpověděl LANDAU,
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že rozkaz obdržel od SIKURY. Pplk. LJAŠKO nařídil LANDAUOVI, aby SIKURU přivedl a spolu s ním se dostavili na sov. velitelství města.
Po jeho odchodu sdělil Dr. ŠROBÁR náčelníku štábu, že stanovená čekací půlhodina minula a že se vyjednavači dosud nevrátili, že však nemůže sám za vládní delegaci telegram veliteli IV. UF poslati, nýbrž tak může v nepřítomnosti vlád. delegáta
učiniti jen pan POLLAK. Vzhledem k tomu, že šlo prvé řadě o věc vojensky důležitou,
rozhodl se plk. HRABOVSKÝ telegram poslati sám jako vlastní vojenské hlášení veliteli frontu, což také učinil.
Konečně se vrátili Dr. PULL a POLLAK s jednání se SIKOROU a přinesli písemné
podmínky, za jakých je ONV ochoten od dalších akcí proti vládní delegaci upustiti. Porada se usnesla, že není kompetentní o nich jednati, nýbrž pouze vládní delegát a rozešla se na oběd.
Později, asi o 4 hod. odpol. podnikla však milice ještě jednou útok na ubikace
štábní roty ve školních barácích a opětně odtud vypudila čs. voj. osoby. Když tento případ byl hlášen sov. veliteli města, rozhodl tento, aby ubikace štábní roty až na další zůstaly v rukou milice a čs. mužstvo aby se nastěhovalo do budovy v nádvoří vládní
budovy, příp. do přilehlé budovy dosud používané Rudou armádou. To se také stalo
a ubikace štábní roty zůstaly v rukou milicistů až do příštího dne do rána, kdy teprve
sov. styčný důstojník je pro čs. mužstvo uvolnil.
Jak již uvedeno, čs. voj. osoby podle daného rozkazu nepoužily proti útočníkům
zbraní. Pouze v jediném případě vyšla rána, avšak, jak bylo zjištěno výslechem svědků
pouze náhodou, neboť des. Viktoru MICHULKOVI, když byl milicisty napaden spadl
automat s ramene na zem, při čemž vyšla rána do vzduchu rána. Přesto mjr. KRUCKICH si vyžádal vydání jmenovaného desátníka. Tento bylo odveden do vězení
v Chustu, tam vyslýchán důstojníky NKVD a později převezen do vězení v Užhorodě,
odkud byl po několika dnech bez jakéhokoliv dalšího šetření propuštěn a odeslán
k I. čs. sam. sboru.
Dodatečně bylo zjištěno, že dvě skupiny milicistů po sobě vnikly i do místností
voj. ošetřovny, umístěné v městě, avšak k nějakému násilí tam nedošlo, poněvadž se
obě skupiny spokojily prohlášením přítomného lékaře Dra. LIŠKUTINA, že nemocní
tam se nacházející nejsou schopni pohybu.
Během doby, kdy milicisté měli v moci čs. voj. objekty ztratilo se značné množství
čs. erárního matriálu a soukromých věcí čs. voj. osob. Bylo provedeno protokolární šetření a zjištěné ztráty byly hlášeny přípisy ze dne 15. a 17. ledna 1945 sov. styč. důstojníků. Kromě několika předmětů, které, jak bylo zjištěno, odcizili velitel skupiny
milicistů LANDAU a jakýsi VELIČKO, tajemník ONV v Chustu, nebylo možno zjistiti, kdo se jednotlivých krádeží dopustil.
Hmotná škoda krádežemi způsobená byl velmi značná. odcizeny byly předměty
všeho druhu jako šaty, obuv, prádlo, přikrývky, radia, žárovky, zbraně a střelivo, potraviny a celá řada různých jiných erárních i soukromých věcí.
K závěru nutno ještě uvésti, že též vojen. velitel okresu TIAČEVO dostal 14. ledna
1945 výzvu od místního nár. výboru, aby TIAČEVO i se všemi čs. voj. osobami do 24
hodin v noci opustil, K nějakým násilnostem tam však nedošlo.
Definitivní pořádek byl sjednán teprve následujícího dne, kdy z rozkazu velitele IV.
UF přijel do Chustu události vyšetřiti velitel ochrany týlu plk. BOSÝ. V odpovědi na
telegram plk. HRABOVSKÉHO oznámil gen. PETROV, že příčinou nepokojů byly
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zásahy civilních úředníků vládní delegace do věci NV, např. do lesní správy, věcí železničních a pod.
V Košicích 14. února 1945
Za správnost opisu:
pplk. Koutník686

Přednosta just. sl. VOÚ:
npor. Dr. JEŽIL

Příloha č. 1
T e l e g r a m číslo 18.
Z Fričal číslo 5568/31 B/S 14 100 25 – plk. čs. arm. Hrabovskému.
Pane plukovníku!
Odvolávaje se na Váš telegram, kterým sdělujete, že místní milice města Chust přišla do budovy vládního delegáta na rozkaz Národního Výboru, sděluji:
1./ Dal jsem plk. Ljaškovi a voj. veliteli města gvrd. mjr. Kruckich pokyny přerušit všechny nezákonné akce milice a Národního Výboru.
2./ Nařídil jsem náčelníku štábu ochrany týlu fronty plk. Bosému odjet neprodleně do Chustu a učinit patřičná opatření.
3./ Akce četníka čs. armády, který vystřelil do milice neprovokativní a mohla by
způsobit vážné komplikace. Učiňte patřičná opatření, aby podobné věci se v budoucnu
nevyskytly.
Podle zpráv, jednotliví úředníci českoslovenští se míchají do práce Národního Výboru, do věcí lesní správy, železnic atd., co přivedlo zostření poměrů s NV.
Prosím, abyste vzal v úvahu a v souvislosti se stávající situací nedopustil nesprávných činů jednotlivých československých úředníků.
4./ Náčelníku ochrany týlu fronty jsem nařídil vyslat do Chustu pohraniční
ochranu za účelem ochrany budovy vládního delegáta. Petrov. Mechlis.
Došlo 15. ledna 1945.
Za správnost opisu:
pplk. Koutník687
Příloha č. 2
T E L E G R A M č. 114.688
Vel. IV. UF gen. armády Petrovu.
Velevážený pane generále!
Dnes po 13.00 hod. dostavila se do vládní budovy ozbrojená milice a z pověření
Nár. Komitétu počali obsazovati úřední místnosti a budovu úřadu vládního delegáta.

686
687
688

Jen podpis perem.
Jen podpis perem.
Dále viz VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 13/2, č. 5069 ze 14. ledna 1945.
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Velitel milice prohlásil min. Šrobárovi, že má rozkaz vyhnat všechny Čechoslováky z vládní budovy i že rozkaz provede za cenu krveprolití.
Obsazování budovy úřadu vládního delegáta se děje násilím. Žádla jsem sov. velitele města a zařídil potřebná opatření. Velitel goroda mjr. Kruckich prohlásil, že nemůže zasáhnout a že je to záležitost národního výboru. Vyžádané telefonické spojení
s IV. UF podle sdělení mjr. Kruckich nelze uskutečniti.
Pane generále prosím Vás o ochranu proti násilnému zákroku národního výboru.
Za nepřítomnosti gen. Hasal. Hrabovský.
Chust, 14. ledna 1945.
Za s právnost opisu:
pplk. Koutník689
Příloha č. 3
Zjištěné ztráty při incidentu dne 14. I. 1945 v Chustu.690
/celkem 64 položek/

K čj.: – 37/taj. 1945.

Příloha č. 5.

Přehledná situační zpráva
z osvobozeného území.
I.
Podkarpatská Ukrajina.
Celkovou situaci na osvobozeném území Podkarpatské Ukrajiny lze charakterisovati takto:
Nebylo v souhlase ani v duchu úmluvy z 8.května 1944, ani smlouvy z prosince
1943, ale jest vměšováním se do vnitřních věcí Československa, provádí-li se sovětskými autoritami schválená a řízená činnost jejím cílem jest:
1/ Nábor dobrovolníků do Rudé armády a v celé řadě prokázané násilné /nedobrovolné/ odvádění branců do RA bez předchozího jednání a bez souhlasu s československé strany.
2/ agitace pro připojení Podkarpatské Ukrajiny k SSSR a používání nátlaku a protičeskoslovenských hesel, jakož i agitace pro vstup do Rudé armády. Obojí vedeno Národními Výbory i uniformovanými příslušníky RA.
3/ Rozpuštění zvolených NV, prováděné v některých místech tohoto území sov.
důstojníky, kteří vykonávají svůj vliv a tlak na to, které osoby mohou býti v NV, při
němž na tato místa určují výhradně příslušníky jedné politické strany.
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Doložka o opisu dopsána perem.
Nepublikuje se.
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4/ zatýkání a držení ve vazbě příslušníků československé armády v uniformě, aniž
by bylo dovoleno předati je dále československé jurisdikci.
5/ Censura vyhlášek vládního delegáta a nerespektování jeho nařízení správních.
6/ výslovné a záměrné nerespektování článku 5 Dohody, Členům vládní delegace
a správním úředníkům československým není dovolen vstup do zony, která je zvána
operační.
Naproti tomu však sovětské velení jednalo s místními Národními výbory v t. zv.
operačním pásmu a nejen dovolovalo, nýbrž i technicky podporovalo činně sjezdy
Národních výborů v tomto pásmu s programem protičeskoslovenským, ani by o této
činnosti československý vládní delegát byl uvědomen.
Podle zjevů, které se denně vyskytovaly a opakovaly bylo zřejmo, že nešlo o náhodné incidenty přinášené válečnými událostmi, ale o jednání zaměřené na cíle, které
ohrožují úkoly jejichž splnění bylo předvídáno.
II.
Nábor dobrovolníků.
Sovětské orgány využívajíce hospodářské tísně obyvatelstva, v některých okresech
již kritické, slíbily hmotnou, finanční i jinou podporu pouze těm rodinám, jejichž členové vstoupili do řad RA. Rosina jejichž příslušníci odešli do čs. armády neb bojovali
s čs. sborem v SSSR a byli raněni nebo vyřazeni, odmítly Národní výbory jakoukoliv
pomoc a odkázali je na Čechy.
K získání těchto t. zv. dobrovolníků použily sovětské orgány všech prostředků.
Staly se dokonce případy, že transporty čs. branců, vypravené a odeslané po předběžném schválení velitele IV. UF, byly zadrženy, ponechány bez ubytování a stravy a vystaveny agitaci a nátlaku se všech stran.
Osoby do RA odvedené, nebyly v pravém slova smyslu dobrovolníky, nýbrž osoby
násilím shromážděné a odvedené a to tehdy, byly-li již odvedeny do čs. armády.
III.
Propaganda za připojení.
Tato akce byla předem promyšlena a připravena a je jisto, že značnou úlohu zde
hráli partyzáni, obzvláště pro tyto úkoly cvičené v Moskvě. Jejich činnost charakterizuje nejlépe skutečnost, že po příchodu čs. delegace a důstojníků prohlásili, že nemají
s Československem nic společného. Jsou ú plně ve službách a pod vlivem sovětských
orgánů, od nichž dostávají také veškeré pokyny a rozkazy a pohybují se zcela volně
a neomezeně po celém osvobozeném území.
Zajímavé je srovnání se situací, kdy jednotky RA vstoupily po prvé na naše území.
Tehdy vysocí sovětští důstojníci prohlašovali, že Podkarpatská Rus je součástí Československé
Republiky, že o žádnou politiku neb dokonce propagandu nemají zájem a že jejich úkolem jest výhradně vedení války a porážka společného nepřítele Německa.
Avšak po příchodu týlových jednotek, hlavně orgánů NKVD a jiných skupin se zvláštními úkoly, nastal obrat. Sovětští velitelé těchto jednotek zahájili ihned činnost a vydávali Národním výborům směrnice a rozkazy, jak v této akci postupovati. V mnoha
případech sami sestavovali a schvalovali text peticí, žádajících o připojení KU k SSSR.
Když se převážná část obyvatelstva stala nedůvěřivou, po zjištění cílů této propagandy,
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Národní výbory pod patronací sov. orgánů úskokem a případně násilím „organizovaly“ schůze a shromažďování obyvatelstva, na kterých doslov vymáhaly i násilím,
podpisy k peticím.
IV.
Propaganda a útoky proti ČSR.
Tisková kampaň se vedla nejen se souhlasem, nýbrž i za podpory a souhlasu sov.
autorit. Národní rada KU se veřejně v tisku obrací na velitele IV. UF se žádostí, aby vzal
na vědomí, že se dne 26. listopadu 1944 konal v Mukačevě 1. sjezd delegátů Národních
výborů, na němž bylo přijato usnesení připojení KU k SSSR a vyjíti ze svazku Československé Republiky.
Současně byl uveřejněn článek o „přerušení styku Národních výborů KU s plnomocníkem vlády Československé Republiky“.
Zatím co národní rada v Mukačevě měla k disposici veškerý technický a provozní
materiál pro šíření novin a zpráv, byla čs. vládní delegace bez prostředků a referent pro
tisk a propagandu byl odvislým na libovůli sovětského velitele města.
V.
Spolupráce s Rudou Armádou.
Spolupráce s RA se omezovala na minimum, ačkoliv s československé strany byla
projevena absolutní ochota, korektnost a snaha, aby tato spolupráce byla co nejužší.
Toto snažení bylo však sabotováno NV a v neposlední řadě také sov. veliteli měst, kteří
byli ochotni spolupracovati jen tehdy, viděli-li v tom osobní užitek.
Uplatňovati z československé strany sebemenší rozhodnutí i v rámci místní situace
nemožné a bylo vzápětí pokládáno Sověty za porušení dohody a smlouvy.
VI.
Závěrem.
Československá vládní delegace, resp. Velitelství osvobozeného území, které jest
její součástí, nemá za stávající politické i vojenské situace toto postavení, které ji podle
dohody z 8.května 1944 přísluší a z mnohých jednání dá se souditi, že její přítomnost
na OÚ je spíše jen trpěna a je úplně odvislá na rozhodnutích velitele fronty. Ba dokonce se může říci, že velitelství fronty se pokládá za nadřízený orgán, osobující si veškerá práva, jakoby se jednalo o poměr vítěze k poraženému.

DOKUMENT 331

1945, 17. února, Košice – Generál A. Hasal svým č. j. 26/taj. 1945 předkládá ministerstvu národní obrany, hlavnímu veliteli a Vojenské kanceláři prezidenta republiky
souhrn o situaci Velitelství osvobozeného území ve věci budování československé
branné moci.

Situace, pokud jde o budování nové čs. branné moci na osvobozeném území, je
stále stejná, t. j. tvoření nových čs. jednotek je prakticky nemožné. Velitelství 4. UF, jak
jsme se přesvědčili při všech jednáních mimo rámec 1. čs. sboru. Je to patrno také
z toho, že nyní v rámci 1. čs. sboru se tvoří 4. čs. samostatná brigáda na rozkaz vrchního velitelství R.A.692 Proto také odvolání se z naší strany na čs. – sovětskou úmluvu
ze dne 8. května 1944 je bezúčelné.
Nevyjasněný poměr V0Ú k odpovědným sovětským vojenským orgánům, které
toto velitelství neuznávají, a vlastně jen trpí, poněvadž podle jejich mínění bylo zřízeno
jednostranným aktem /jen z naší strany bez dohody s Moskvou, znemožňuje nejen jakoukoliv reální práci tohoto velitelství, nýbrž i jakékoliv jednání ve věci budování nové
čs. branné moci. Je to důsledek rozdílného výkladu čs. – sovětské smlouvy ze dne
8. května 1944, čl. 2, lit. b. Je proto třeba celou věc znovu politicky a diplomaticky projednati s Moskvou. Bez tohoto projednání není možné novou čs. brannou moc na
osvobozeném území obnoviti.
Zřízení čs. vojenské misse u vrchního velitelství R. A. podle čs. – sovětské úmluvy
čl. 4 je velmi naléhavé, neboť na území ČSR bojují dvě sovětské skupiny armád a to:
4. UF /gen. arm. Petrov/ a 2.UF /maršál Malinovský/. tyto skupiny armád jsou vzájemně neodvislé a v zájmu ČSR je nutné, aby jejich činnost na našem území byla jednotně řízena velitelstvím R.A. Podle zpráv, které mám, poměry které se vytvořily na
našem území osvobozením 2. UF, jsou hodně odlišné od poměrů v pásmu 4. UF a jsou
pro nás mnohem příznivější. V rámci 2. UF na našem území jsou zasazeny rumunské
armády a to: I. v prostoru jižně Levice a IV. v prostoru Brezno nad Hronom.
Další těžkosti se projevují v tom, že na Slovensku vrcholným orgánem je „Slovenská Národní Rada“, která má svoje „Poverenictvo pre Národnú Obranu“ a že není
vyjasněn její poměr ani k VOÚ ani k H. V. ani k MNO. I tyto věci musí býti vyřešeny
a upraveny.
VÚA–VHA, f. VKPR, sign. 33/2/1/17, č. j. 1020/taj. 1945.

AUTGM, f. EB II/1, sign. EBL 38/10.691
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Kancelář prezidenta republiky prezentovala v Moskvě dne 18. března 1945 pod č. j. 9/45 KPR.
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Rozkaz byl vydán dne 5. února 1945 s tím, že brigáda měla být organizována k 28. únoru 1945 v počtu
5756 osob. Viz VÚA–VHA, f. SSSR IV, sign. E/2/6, č. j. 2033/taj. 1945. Daného počtu ovšem dosáhla až
koncem 2. světové války, proto byly do bojů nasazovány jen její jednotlivé jednotky.
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DOKUMENT 332

1945, 4. března, Košice – Generál A. Hasal informuje velitelství 1. československého
armádního sboru v SSSR o zřízení posádkových velitelství, správ i doplňovacích
okresních velitelství na osvobozeném území Slovenska, předaném do československé správy.

Na podkladě přípisu Vládního Delegáta čj. 108 dův. 1945 / po dohodě s vel. 4. Ukrajinské Fronty / byla na osvobozeném území Slovenska předaného do československé
správy, zřízená v dohodě se Slovenskou Národní Radou, Posádková Velitelství a Doplňovací Okresní Velitelství.
1./ Posádková Velitelství byla zřízena v těchto místech: Košice, Michalovce, Humenné, Trebišov, Prešov, Sabinov, Bardějov, Spišská Nová Ves a Rožňava.
Mimo to budou postupně zřízeny Posádkové správy v těchto místech: Vranov
N/Toplou, Velké Kapušany, Sobrance, Medzilaborce, Sečovce, Gelnice a v ostatních
místech kde dosud fungují sovětští velitelé měst.
Posádková Velitelství a Posádkové Správy zřídí strážní oddíly, které společně se
sovětskými oddíly budou vykonávati službu na kontrolních bodech RA.
2./ Doplňovací Okresní Velitelství byla zřízena v těchto místech:
DOV Michalovce pro okresy: Michalovce, Vranov, Humenné, Medzilaborce,
Trebišov, Snina, Sobrance, Velké Kapušany, Královský Chlumec. Velitelem DOV byl
ustanoven kpt. dopl. Karel PETZ.
DOV Prešov pro okresy: Prešov, Giraltovce, Vyšní Svidník, Stropkov, Bardějov, Sabinov. Velitelem DOV byl ustanoven pplk. dopl. Vladimír HORÁK.
DOV Košice pro okresy: Košice-město, Košice-venkov, Moldava, Gelnice.
Velitelem DOV byl ustanoven mjr. dopl. Oskar LICHNER.
DOV Spišská Nová Ves pro okresy: Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Lubovňa,
Kežmarok, Rožňava. Velitelem DOV byl ustanoven mjr. pěch. Viktor TUČNIK.
PV, PS a DOV po dohodě se Slovenskou Národní Radou jsou podřízeny VOÚ.693
VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 3/1/1, č. j. 5198 dův. 1. oděl. 1945.

DOKUMENT 333

1945, 13. března, Londýn – Generál S. Ingr dává na vědomí generálu H. Píkovi sdělení Moskvy k dopravě hlavního velitelství na osvobozené území přes Bukurešť s pokyny pro dojednání dalších jednotlivostí cesty.

Charge Deffaires Čičajev sdělil 10. t. m., že Moskva nemá námitek k dopravě
H. V. přes Bukurešť.
Dále sdělil, že v tomto případě není třeba sov. vis, poněvadž to není vstup ani přelet přes území SSSR, stačí povolení sov. voj. úřadů.
693

Slovenská národní rada, respektive její delegace pro osvobozené území svým č. j. 112/dôv/1945 po výčtu
zřízení doplňovacích okresních velitelství a posádkových velitelství sdělila velitelství 1. čs. armádního sboru v SSSR, že cílem je „zamedzenia prípadných nesrovnalostí, ktoré by mohly vzniknouť zriadením DOV
a PV tiež 1. čs. sborem“ a žádala, „aby ste od zriadení týchto upustili“. VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/20.
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Britové jsou ochotni dopravit H. V. případ. až do Bukurešti, avšak je třeba:
1/ Aby Sověty daly povolení k přistání a zajistili bezpečný přelet – Safe Conduct –
nad územím obsazeným R. A.
2/ Aby sov. let. att. u britské vlády v Londýně projednal dráhu letu s AIR Ministry.
Především zjistěte, zda Sověty souhlasí s nabídkou Britů dopraviti H.V. až do Bukurešti a v tomto případě zařiďte, aby Moskva dala potřebné příkazy svému vyslanci
a leteckému attaché v Londýně.
Kdyby Sovětům nevyhovovalo přistání britských letadel v Bukurešti, nechť sami
navrhnou místo, kam má býti H.V. dopraveno Brity a zajistí pak další dopravu sovětskými letadly.
V obou případech je třeba, abyste u sovět. úřadů opatřil povolení k cestě 34 osob,
t. j. první a druhé části H. V. na osvobozené území přes RUMUNSKO, abychom tak
nemuseli vyčkávati, až dojdou visa.
Informuji zde současně Čičajeva a Sizova,694 aby podporovali Vaše jednání v Moskvě.
VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 255/1/33, Depeše z Londýna, dne 13. března 1945.

DOKUMENT 334

1945, 14. března, Londýn – Náčelník štábu hlavního velitelství postupuje 2. oddělení
hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku se stanoviskem k návrhu generála L. Svobody na zřízení 1. československé armády z 1. československého armádního sboru v SSSR.

Na Zoe-022618-45: Souhlasím úplně s vaším stanoviskem k návrhu gen. Svobody
na přejmenování a organisování sboru na 1. čs. armádu.
Organisační důvody Svobodovy jsou naprosto liché. Má-li sbor i 16.000 počtů,
není to sbor ve vlastním smyslu. Třeba nejdříve rozšířiti brigády na divise podle návrhu. A budou-li míti divise jako posilový prostředek děl. pluk zmíněného složení
i tankovou brigádu, která ve skutečnosti představuje dva slabé tankové prapory, a potřebné týlové útvary – služby, pak to bude teprve sbor. Nelze proto v době, kdy se snažíme teprve splnit program „sbor“ již začíti s fikcí armády.
Použití organisace letecké divise nebo že na Slovensku bylo zřízeno velit. armády
rovněž je násilné.
Uplatněte toto stanovisko po příchodu presidenta republiky, aby o těchto věcech
bylo jednáno v rámci jednání o tvoření branné moci po příchodu H. V.
VÚA–VHA, f. HV, sign. 30/3/32, č. j. 3149/taj. 45. Dále tamtéž, f. ČsVM v SSSR,
sign. 245/1/33, Depeše z Londýna, dne 16. března 1945.

694

Sizov byl tehdy sovětským vojenským atašé v Londýně.
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DOKUMENT 335

1945, 19. března, Moskva – Zápis o poradě ministra J. Masaryka s generály A. Hasalem, L. Svobodou, O. Španielem a H. Píkou o situaci československých vojenských
jednotek na východní frontě.

Zápis
o poradě, konané dne 19. března 1945 v hotelu „National“ v Moskvě.
Přítomni: Správce MNO Jan Masaryk
div. gen. A. Hasal
brig. gen. L. Svoboda
brig. gen. O. Španiel
brig gen. H. Píka
Předmět rozpravy: Situace čs. jednotek na východní frontě a možností jejich rozšíření o další budování čs. branné moci.
Min. Masaryk zahájil rozhovor a požádal gen. Svobodu, aby podal referát o situaci jemu svěřených jednotek.
Gen. Svoboda: 1. čs. samost. sbor sestává nyní ze čtyř sam. brigád, jedné tank. brigády a sbor. útvarů služeb. 1. a 3. samost. brigády jsou nasazeny na frontě, 4. brigáda,
jejíž utvoření bylo nařízeno vrchním velitelstvím RA, organisuje se v prostoru Levoča
a má v přítomné době asi 4300 mužů. Výstroj a výzbroj má na plný stav a koncem
měsíce března bude v pohotovosti.
2. sam. brigáda po spojení s vlastními jednotkami po několika měsíční činnosti
v týlu nepřítele, má asi 1500 mužů a potřebuje se doplnit i pokud jde o mužstvo i materiál. Potřebuje zotavení. Je v prostoru Kežmaroku.
Tanková brigáda sestává ze 3 tankových praporů a 1 prap. mot. /automatčíci/ je
nyní v prostoru ve směru na Mor. Ostravu, jako záloha velitele. UF a je zesílena 1 sov.
motopraporem. Má 60 tanků.
Sborové útvary: děl. plk. 5 sestává z 2 oddílů 152 mm houfnic a 1 oddíl 122 mm houf.
ženijní prapor
spojovací prapor
silniční prapor
zdravotní prapor
regulační rota a veškeré sbor. služby.
Stav sboru je 31.000 mužů, i se zálož. plukem v Popradu.
Sbor je zasazen nyní ve směru Lipt. Sv. Mikuláš – Rožumberok.
Možnosti rozšíření: Brigády jsou samostatné a vybaveny službami a mohou být
rozšířeny na divisi, jak o to sbor žádá.
Složení štábu brigád je takové, že mohou být přeměněny na štáby divisí. Při reorganisaci na divisi, jde jen o doplňky pěchoty, protože org. složky brigád odpovídají sestavě divise.
Při této reorganisaci bude třeba postavit pěší pluky /místo samostat. praporů/. Velitelé samostat. praporů budou velitelé pluků. Předpokládám velitelství armády, bez
velit. sborů, t. j. divise přímo podřízeny velit. armády.
Velitelský sbor: Je nedostatek důstojníků, hlavně pro štáby a bude muset být […] 695

Rozšíření na divise provádělo by se tak, že by u náhr. pluku byly postaveny pochodové prapory, které by stávající samost. prapory doplnily tak, aby mohly být prozatím rozšířeny, každý na 2 p. prapory /tj. pěší pluk/. Při reorganisaci dbát toho, aby
pěší prapory byly méně vybaveny minomety i těž. kulomety. Na pěš. prapor 6 kulometů a 6 minometů.
Gen. Píka: 6 těž. kul. je nedostatečné a neodpovídá též normám organisace. Při
ztrátě i nepatrné, bude prapor potom slabým paleb. […] 696 nedost. paleb. prostředky
a nebudou mít zálohu na tyto ztráty.
Je třeba vyžádat předepsané počty výzbroje podle tabulky, tj. 12 těž. kulometů a 9
minometů.
Gen. Svoboda: Uznal tuto námitku.
Gen. Hasal i Píka: poukázali na to, zda podle dosavadních zkušeností nebylo by
lépe nezatěžovat zbytečně sbor úkony, které v klidu a lépe mohou být provedeny v týlu,
neboť sbor je v poli a v bojové činnosti i to tím spíše, že je nedostat. důstojníků.
Gen. Svoboda: podotýká, že právě v důsledku nedostatku kádrů po důsledném
promyšlení celé reorg. přišel k názoru, že jiným způsobem reorg. praporů na pluky
provést nemůže.
Gen. Píka: sděluje, že projednával reorg. brigád na divise s přísl. sovět. autoritami
a že nebyl dán k tomu prozatím souhlas, jak ostatně vyplývá z toho, že bylo nařízeno
postavit 4. samostat. brigádu.
Gen. Svoboda: poznamenává, že mu bylo ba velit. 4. UF řečeno, že prozatím sbor
bude sestávat z brigád, které teprve po osv. části území Moravy mohou být rozšířeny
na divise. Soudí však, že nebude ze strany sovět. velit. již nyní překážek.
Gen. Hasal a Píka: navrhují, aby již nyní byla zřízena náhradní tělesa, kromě zálož.
pluku 1. čs. sboru. Záložní pluk nemůže totiž splnit veškeré úkoly a zajistit všechny potřeby /i výcvikové/ jako náhradní těleso, objímající menší územní oblasti.
Gen. Svoboda: souhlasí, ale zdůrazňuje, že zálož. pluk je u […]697 ruské armády,
která u něho doplňuje bezprostředně ztráty všech jednotek armády, a že tudíž u nás
musí zůstat.
Gen. Svoboda dále navrhuje, aby dosavadní sborový děl. pluk byl přejmenován na
děl. brigádu, jelikož má více děl. materiálu než sovětské děl. brigády.
K tomu gen. Píka poznamenává, že sborový děl. pluk byl organisován podle org.
tabulek, vydaných sov. hlav. štábem jako pluk normální sovětské sestavy.
Mimo to gen. Svoboda navrhuje, aby po rozšíření sam. brigád na divise, byly děl.
pluky soustředěné v děl. brigády – podle čs. vzoru – RA prý připravuje takovou organisaci pro vlastní divisní dělostřelectvo.
Organisace velení: Po přemístění čs. vlády a H. V. na osvobozené území stává se
vel. OÚ iluzorním. Gen. Svoboda si představuje organisaci velitelství tak, že nejvyšším
velitelstvím bude HV, jemuž bude podřízeno velitelství /sboru/ armády /vyjma otázky
operační a materiální/, dále velitelé oblastí, které by prováděli mobilisaci a řídili výcvik
u náhrad. těles.
HV by též přímo jednal s Vrchn. vel. RA, jakož i s velit. front /skrze styč. důst./ operujícími na čs. území. Proto vojenská mise v Moskvě je zbytečná.
696

695

Nečitelné slovo.
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697

Nečitelné slovo.
Nečitelné slovo.
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Gen. Hasal a Španiel vyjadřují názor, že voj. misi nutno podržet a posílit její prestiž, jelikož o šech organisačních i materiálních otázkách rozhoduje gen. štáb, resp.
Vrchn. velitelství v Moskvě. Mimo to nutně ustanovit styč. důstojníky u všech velitelství front, operujících na čs. území.

DOKUMENT 337

VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-17/10; rukopisný originál.

Dnem 20-ho t.m. byly zřízeny posádková velitelství v Rim. Sobotě, Lučenci, Tisovci – doplňovací okresní velitelství v Breznu nad Hronom, které bude prozatímně umístěno v Rim. Sobotě a DOV Baňská Bystrica, jež bude prozatímně umístěno v Lučenci.
Byly vydány směrnice pro činnost PV, DOV a presentační komise, jakož i dekrety
o ustanovení posádkovými veliteli.

DOKUMENT 336

1945, 22. března, Moskva – Kancléř J. Smutný 698 informuje ministra H. Ripku a generála S. Ingra o jednání prezidenta republiky Dr. E. Beneše s J. V. Stalinem s poznámkou od generála H. Píky pro hlavního velitele.

K tiskovému telegramu o rozhovoru se Stalinem dodávám:
President především formuloval Stalinovi naše přání, abychom mohli v nejbližší
době co nejvíce rozšířiti naši vojenskou účast ve válce. Stalin plně souhlasil a konstatoval, že výzbroj a výstroj pro vytvoření dalších čs. útvarů budou připraveny a dle potřeby dodávány.
President po předběžné poradě s našimi vojenskými odborníky dal souhlas, aby
sbor byl přeměn v armádu a čtyři jeho divise byly reorganisovány na divise.
Dále president prohlásil, že naším cílem je, aby co nejrychleji se přistoupilo k organisaci dalších divisí. V tom smyslu bylo sjednáno se Stalinem, že s postupem Rudé
armády bude mobilisace rozšířena tak, aby co nejdříve bylo možno docílit organisace
10 divisí699 a aby tak Československo mohlo v plné samostatnosti převzít svůj vlastní
bojový úsek pod svým hlavním velitelem.
Smutný
Poznámka pro gen. Ingra:
Projednáno po rozhovoru Svobody s presidentem republiky. Ani gen. Španiel, ani
Hasal, ani já jsme ještě o věci s presidentem republiky nemluvili.
Gen. Píka.
VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-32/38, Zpráva ze dne 21. března 1945, ZOE 032117-45.

698

699

Jaromír Smutný (23. 6. 1892, Bavorov – 16. 7. 1964, Londýn). Za 1. světové války příslušník československých legií v Rusku a ve Francii, po válce dokončil práva na Univerzitě Karlově, od roku 1919 v diplomatických službách ve Francii, 1927–1931 v kabinetu ministra zahraničních věcí, 1931–1937 legační
rada ve Varšavě, 1937–1938 vrchní odborový rada ministerstva zahraničních věcí, přikázaný službou
do Kanceláře prezidenta republiky, v dubnu 1939 odjel do Paříže a pak do Londýna, 1940–1945 přednosta Kanceláře prezidenta republiky, 1945–1948 kancléř prezidenta republiky, v červenci 1949 odešel
s rodinou do exilu, 1950–1964 řídil Ústav Edvarda Beneše v Londýně.
Vypracováním a podepsáním dohody byl pověřen generál H. Píka, který 1. dubna 1944 žádal generála
S. Ingra: „Vyberte laskavě ihned všechny volné důstojníky i nacházející se mimo službu a odešlete co nejdříve lodí. Všichni aspiranti mohou být povýšeni na podporučíky a odesláni, vyberte též vyšší důstojníky
od brigády u Dunkerku některé velitele rot na velení praporů a důstojníky na velitele pěších pluků. 4 brigády sboru budou rozšířeny na divise. Počítá se, že gen. Španiel převezme též velitelství divise. Po skončení
v Moskvě odjedu pravděpodobně též já na divisi.“ VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-32/38, Zpráva ze dne
1. dubna 1945, ZOE 040106-45.
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1945, 22. března, Košice – Výnos Velitelství osvobozeného území o zřízení nových
posádkových velitelství a doplňovacího okresního velitelství v Breznu nad Hronom
a v Banské Bystrici.

VÚA–VHA, f. VOÚ, sign. 3/1/1, č. j. 5247/dův. 1. odděl. 1945.

DOKUMENT 338

1945, 23. března, Moskva – Kancléř J. Smutný informuje ministra H. Ripku o jednání
prezidenta republiky Dr. E. Beneše s komisařem zahraničních věcí V. Molotovem.

Včera měl president více než dvouhodinový rozhovor s Molotovem. Byli přítomni
Masaryk a Fierlinger, z ruské strany Vyšinský a Zorin.
Bylo jednáno těchto věcech:
1./ Otázka hranic a/ s Německem, b/ s Maďarskem, c/ s Polskem.
2./ Transfer z Československa: a/ německého obyvatelstva, b/ maďarského obyvatelstva.
3./ Karpatská Ukrajina.
4./ Hospodářská situace na osvobozeném území: a/ upevnění pravidel týkajících
se „trofejního majetku“, b/ otázka čs. valuty, c/ sovětská pomoc obyvatelstvu osvobozeného území.
5./ Otázka reparací Maďarska – určení čs. kvóty.
6./ Další organisace čs. armády.
7./ Doprava: a/ železniční doprava a otázka železničního materiálu, b/ Dunajská
paroplavba a otázka Dunaje, c/ využití rumunských přístavů pro čs. dovoz, čs. zastoupení v D. S. /Dunajská správa/, hospodář….. sklad…. další transport přes Rumunsko a Maďarsko.
8./ Vzájemné vztahy mezi SSSR, Polskem a ČSR.
9./ Další politika SSSR a ČSR ve vztahu k Německu.
10./ Další financování a platy na území SSSR.
Jednání bylo konáno ve velmi přátelské atmosféře a bylo ve všech bodech kladné,
zejména ve věci hranic, Podkarpatské Rusi a transferu.
Ve věci Podk. Rusi jsme zůstali na výměně dopisů Stalin-Beneš. Molotov tu projevil plné pochopení pro presidentovo stanovisko.
Byla kladně dohodnuta otázka spojení presidenta a vlády s Moskvou a Londýnem,
jak telegrafního tak i kurýrního.
Ve věci dopravy železniční a lodní, slíbili Rusové pomoci, jak jen bude možno.
Byla definitivně vyřešena otázka našich zastupitelství v Rumunsku a Bulharsku
a Sověty souhlasí s tím, aby zástupci byli posláni ihned.
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Byla též projednána otázka další organisace armády, jak byla dohodnuta už v pondělí se Stalinem.
Ve věcech finančních bylo dohodnuto, že smlouva z r. 1941 bude přepracována,
přizpůsobena novým poměrům a doplněna. Rovněž tak dojednána i otázka poskytnutí úvěrů na naše běžné potřeby, v Rusku.
Byla podrobně probrána otázka válečné kořisti a Molotov nám slíbil, že předloží
novou formulaci, o níž bude pak provedena definitivní dohoda.
Ve věci české a slovenské koruny bylo dojednáno, že bude předložen náš memoir
ohledně dvojího označování, takže by obě koruny zůstaly zatím samostatné.
Konečně hovořeno o některých problémech mezinárodních, zejména o vztahu
Sov. svazu k Německu a jeho budoucí úpravě a konferenci v San Francisku.
President je s výsledkem jednání spokojen. Považuje svá jednání se Sověty tím
v zásadě za ukončené.
VÚA–VHA, sb. „20“, sign. 20-32/38, Zpráva ze dne 23. března 1945, ZOE 032329-45.

DOKUMENT 339

1945, 26. března, Moskva – Generál H. Píka informuje generály S. Ingra a F. Moravce
o jednání prezidenta republiky s J. V. Stalinem o návrhu 1. československého armádního sboru v SSSR na jeho rozšíření na armádu.

Při první schůzce presidenta republiky se Stalinem byl a vyzvednuta otázka organisace čs. armády na osvobozeném území. Diskuse vyšla z iniciativy Stalina na základě návrhu čs. sboru o jeho rozšíření na armádu. Při tom Stalin nabídl výstroj pro
10 divisí. Tato nabídka byla zásadně přijata a v důsledku toho námi vypracováno memorandum o rozšíření armády /dnešní poč. stav svoru asi 30.000 mužů/. Memorandum, jehož znění zasílám,700 bude předloženo Stalinu.
Tento program předpokládáme proto, aby Stalin dal zásadní rozhodnutí k vydání
výzbroje a výstroje a dopravních prostředků. Prakticky myslím, že do konce války nebude možno postavit více, než celkem 5 divisí. Ani konkrétní dodávky nebudeme dostávat dosti rychle, takže druhá polovička programu bude moci býti uskutečněna až
v Čechách po skončení války /t.j. asi za 3–4 měsíce/. Skončí-li se válka politickým krachem Německa dříve, možno počítat, že materiál dostaneme rychleji.
Prosím o Vaše dobrozdání.

DOKUMENT 340

1945, 30. března, Moskva – Generál H. Píka informuje generála S. Ingra a F. Moravce
o odmítavém postoji československých politiků k jejich individualitám.

Gen. INGR – gen. MORAVEC:
Pokládám za bratrskou povinnost vylíčit situaci tak, jak je:
Celkem příznivé stanovisko čs. komunistů k přesunu HV, jak jsem je po dlouhé
rozmluvě s nimi Vám sdělil depeší, se radikálně změnilo po příjezdu londýnských politiků a SNR do Moskvy. Do věci velmi nepříznivě zasáhli Nosek s většinou polit. s Fierlingerem.
Domnívám se, že v otázce obsazení HV gen. Ingrem bude stanovisko většiny nekompromisně odmítavé. Co se dál připravuje přesně nevím, neboť jsem celkem ignorován, nejsem brán k vojensko-politickým diskusím, ani konzultován v osobních
otázkách. Moje činnost je čistě vojensko-technická, jen s presidentem republiky probíráme některé vojenské otázky.
Přesto mám dobrý poměr k většině politiků a setrvávám v energické obhajobě
všech londýnských vojenských osobností. Zdá se, že mnoho věcí jsem osvětlil a v mnohém přesvědčil. Varuji všechny před nebezpečnými improvizacemi, před chybami,
které budou platit naši vojáci krví, dostane-li se vedení do nezkušených rukou, upozorňuji na nepříznivou odezvu doma, kde vznikne nedůvěra a obavy. Mnohé politiky
jsem přesvědčil o nespravedlnosti vyřazování schopných lidí z činnosti, avšak politická atmosféra je doposud tak těžká, že politikové se nechtějí exponovat za osoby.
Pan president energicky vyvrací různá tvrzení o připravované vojenské diktatuře
a loyálně hájí všechny obviněné důstojníky. Bojím se však, že opět politickým kompromisem padnou za oběť některé osoby, byť jen dočasně.
David 701 se chová dobře, přesto, že měl též silné námitky.
Výsledkem dlouhého přesvědčování, zdá se, že se bude počítat se spoluprací gen.
Miroslava a gen. Moravce ve štábu MNO. Je však snaha ustanovit lidem /?/ gen. Svobody, který jediný jedná s politiky. Ani Hasal, ani Španiel nejsou přítomni.
Byl učiněn pokus zrušit též voj. misi, který prý po příjezdu vlády na OÚ se stává
zbytečnou a ačkoliv bych byl tomu upřímně rád, zdá se, že zůstanu na místě, přes moji
prosbu, abych byl poslán na frontu.
Pokračování 702
VÚA–VHA, sb. „22“, sign. 22-12/17, Zpráva ze dne 30. března 1945, ZOE 033040-45.

VÚA–VHA, f. ČsVM v SSSR, sign. 245/1/33, Depeše do Londýna 26. března 1945.

701
700

V dané archivní jednotce není dochováno. Různé návrhy memoranda viz VÚA–VHA, sb. „22“, sign.
22-17/10.
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702

Josef David (1884, Kylešovice – 1968, Praha). V té době byl členem Státní rady v Londýně. Více:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_David_(politik) (citováno k 12. 8. 2016).
Bohužel, toto se nepodařilo dohledat.
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DOKUMENT 341

Seznam dokumentů

1945, 6. dubna, Moskva – Generál H. Píka informuje ministerstvo národní obrany
a Hlavní velitelství o jednání s náčelníkem štábu Rudé armády armádním generálem
Antonovem.

1

Dnes jsem jednal s náčelníkem gen. štábu arm. gen. Antonovym o našich požadavcích ve smyslu memoranda. V několika dnech vypracujeme protokol.
Reorganisace brigád na divise má být provedena do 15. května.703 V dalších 3–4
měsících má býti vydán materiál pro dalších 6 divisí /budeme-li je moci postavit,
neboť největší potíž bude s velitelským sborem/. Dnes chybí 4000 důstojníků. Proto
urychleně odešlete všechny volné důstojníky a všechny aspiranty, kteří povětšině
budou veliteli částí /rot, baterií/. Velitele čet vycvičíme na OÚ. Pro vojenské učiliště
nám dají učební pomůcky a část instruktorů.
Divise bodu míti skoro 10.000 mužů. Žádal jsem též o rozšíření letecké divise
o lehký bombardovací pluk. Tankovou brigádu nelze rozšířit na divisi pro nedostatek
tanků. Žádal jsem zvýšení tanků na 90. Velké potíže jsou s automateriálem. Sověty
nesmějí nám dávat auta z Ameriky a výroba sovětských vojsk je slabá /osobní se vůbec
nevyrábí/. Pokusím se vyžádat povolení u amerického velvyslance.
Nová materiální dohoda bude podepsána asi ve 4 dnech. Výzbroj a všechen ostatní
materiál bude vydán zdarma. Nová finanční smlouva se připravuje.

1944, 12. června, Londýn – Rozkaz prezidenta republiky o zřízení Velitelství osvobozeného území.
2

1944, 1. září, Moskva – Souhrn požadavků Velitelství osvobozeného území na pomoc
Sovětského svazu při budování nových československých vyšších jednotek na osvobozeném území Československa vypracovaný generálem A. Hasalem.
3

1944, 1. září, Moskva – Generál A. Hasal žádá generála H. Píku k zajištění chodu služeb VOÚ přidělení vojáků.
4

1944, 19. září, Londýn – Ministr národní obrany generál S. Ingr svým č. j. 3656-I/3.
odděl. 1944 stanovil působnost, podřízení a úkoly velitele osvobozeného území.
5

1944, 21. září, Moskva – Generál A. Hasal informuje generála S. Ingra, že dosud nedošlo k projednání jeho požadavků na výstroj a výzbroj, a žádá o urychlení odeslání
důstojníků pro svůj štáb i zaslání několika věcí.

VÚA–VHA, sb. „37“, sign. 37-205, Příloha k č. j. 433 taj. H.V. – 2. oddělení 1945.
6

1944, 2. října, Londýn – Hlavní velitel generál S. Ingr žádá ministra národní obrany
J. Masaryka o změnu působnosti VOÚ v důsledku zřízení velitelství 1. československé
armády na Slovensku.
7

1944, 10. října, Pole – Osobní dopis generála L. Svobody generálu H. Píkovi se stručným hlášením o situaci 1. československého armádního sboru v SSSR i mobilizaci na
osvobozeném území.
8

1944, 16. října, Londýn – Generál S. Ingr svým č. j. 785/taj. 1. odděl. 1944 předává 2. oddělení hlavního velitelství text depeše pro generála H. Píku ohledně sovětských víz
pro 73 osob určených pro Velitelství osvobozeného území.
9

1944, 16. října, Banská Bystrica – Zpráva generála A. Hasala o situaci na povstaleckém
území Slovenska.
703

Náčelník hlavního štábu gen. B. Boček č. j. 108/taj. hl. št. 4. odd. org. 1945 ze dne 15. května 1945 stanovil: „1/ I. čs. armádní sbor v SSSR bude dnem 15./5. 1945 organisován jako 1. armáda a tímto dnem je
pojmenován 1. armádou. 2/ Čs. samostatné brigády /kromě 1. čs. tankové brigády/ tvoří tímto dnem divise se stejnými čísly, a to: 1. pěší divisi, 2, pěší divisi, 3. pěší divisi, 4. pěší divisi. 3/ Tabulky zařadění osob
a štábu armády budou Vám zaslány po rozmnožení v nejbližší době. 4/ S doplňky na počty divisí počítejte
po dodání výzbroje a výstroje tak, že 2. a 4. pěší divise bude doplněna z mužstva, které je nyní ve výcviku
na Slovensku. 1. divise z mužstva svolaného do činné služby vojenské z její oblasti /t. j. Praha/, 3. divise
z mužstva povolaného do činné vojenské služby z její oblasti /t. j. z Kroměříž/. Reorganisace bude provedena dle možnosti co nejdříve.“ VÚA–VHA, f. VKPR, sign. 33/2/1/17, č. j. 315/taj. 1945.
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10

1944, 19. října, Moskva – Objasňující hlášení generála H. Píky k výnosům ministra národní obrany a hlavního velitele ve věci povýšení důstojníků i udělování československých vojenských vyznamenání u 1. československého armádního sboru v SSSR.
11

1944, 21. října, Londýn – Depeše ministra J. Masaryka pro stanici Vít-Leo s usnesením
exilové vlády o odjezdu vládní delegace na osvobozené území Podkarpatské Ukrajiny.
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12

22

1944, 21. října, SV – Osobní dopis generála L. Svobody pro generála H. Píku se stručným popisem situace 1. československého armádního sboru v SSSR i o vyslání skupiny
34 osob na Podkarpatskou Rus k zajištění mobilizace a pomoci při zakládání národních výborů.

1944, 1. listopadu, Londýn – Odpověď generála S. Ingra na hlášení generála L. Svobody ve věci důstojnického sboru u 1. československého armádního sboru v SSSR
z 29. října 1944.

13

1944, 2. listopadu, Londýn – Depeše generála S. Ingra pro generála H. Píku s požadavkem upřesnění zpráv o situaci 1. československého armádního sboru v SSSR a Velitelství osvobozeného území.

1944, 24. října, Londýn – Generál S. Ingr svým č. j. 802/taj. 3. odděl. 1944 předává 2. oddělení Hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku s určením pro generála A. Hasala a 1. československý náhradní pluk v SSSR ve věci šetření nepřístojného chování
československých vojenských osob.
14

1944, 29. října, Moskva – Generál H. Píka zasílá do Londýna vysvětlující hlášení Svobody ke stavu vyšších důstojníků u 1. československého armádního sboru v SSSR s návrhy na další opatření.
15

1944, 30. října, SV – Pověření generála B. Bočka od generála L. Svobody č. j. 101/taj.
org. 1944 k jednání s vládním delegátem pro osvobozené území a generálem A. Hasalem o organizaci a použití 1. československého armádního sboru v SSSR.
16

1944, 30. října, Chust – Opis zprávy bývalého československého poslance JUDr. Pavla
Kossey o veřejné bezpečnosti na Podkarpatské Rusi.
17

1944, 31. října, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku k řešení situace velitelského sboru u 1. československého armádního sboru v SSSR.
18

1944, 1. listopadu, Chust – Zápis o poradě u ministra F. Němce dle č. j. 101/taj. org.
1. československého armádního sboru v SSSR ve věci projednání otázek souvisejících
s jeho organizací a dalším použitím.
19

1944, 1. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 15/1944 sděluje veliteli týlu 1. československého armádního sboru v SSSR provedené úpravy ve věci dopravních prostředků.
20

1944, 1. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 16/1944 žádá velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o dopravní prostředky a výstroj dle uvedené
specifikace.
21

1944, 1. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 17/1944 žádá generála L. Svobodu o vyslání spojovacího důstojníka pro zajištění radiospojení.
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23

24

1944, 3. listopadu, Londýn – Hlavní velitel generál S. Ingr žádá ministra národní obrany J. Masaryka vzhledem k nové situaci na Slovensku o založení spisu z 2. října 1944
s návrhem na změnu působnosti Velitelství osvobozeného území.
25

1944, 4. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu Píkovi pro Hlavní
velitelství a ministerstvo národní obrany o zahájení činnosti na Podkarpatské Rusi.
26

1944, 4. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 18/1944 zasílá generálu L. Svobodovi požadavky pro zahájení činnosti Velitelství osvobozeného území a současně
informuje o nehodě nákladního auta v Berehově.
27

1944, 5. listopadu, Kvasy – Protokol o jednání sovětských důstojníků v obci Kvasy při
náboru dobrovolníků do Rudé armády na začátku listopadu 1944.
28

1944, 5. listopadu, Chust – Záznam podplukovníka J. Pernikáře o jednání sovětského
velitele města Chustu po příchodu československé vládní delegace do města.
29

1944, 6. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s požadavkem ministra F. Němce na zahájení jednání s vrchním velením Rudé armády o přemístění 1. československého armádního sboru v SSSR na osvobozené území do rámce
4. ukrajinského frontu.
30

1944, 6. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s požadavkem projednání otázky organizace a použití československého letectva na východní frontě.
31

1944, 6. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s požadavkem na projednání radiospojení s Londýnem a Moskvou i dodání výstroje a výzbroje.
32

1944, 6. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí informuje o názoru úředníka Foreign Office, jenž vyjádřil o sovětské politice v soukromém rozhovoru.
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33

44

1944, 7. listopadu, Moskva – Generál H. Píka oznamuje velvyslanci Z. Fierlingerovi
zahájení činnosti vládního delegáta v Chustu s návrhem na zahájení konkrétního jednání se sovětskou vládou o pomoc pro civilní obyvatelstvo.

1944, 10. listopadu, Chust – Zápis o jednání zástupců vládní delegace s generálem
L. Svobodou o materiální pomoci 1. československého armádního sboru v SSSR pro
Velitelství osvobozeného území.

34

45

1944, 8. listopadu, Moskva – Generál H. Píka oznamuje sovětskému zmocněnci generálu Beljanovovi, že Velitelství osvobozeného území zahájilo činnost v Chustu, a současně žádá o přemístění 1. čs. náhradního pluku v SSSR na Podkarpatskou Rus za
účelem urychlení vojenského výcviku.

1944, 11. listopadu, Londýn – Depeše generála F. Moravce generálu H. Píkovi pro ministra F. Němce se sdělením o nemožnosti dešifrovat jeho depeše pomocí šifrovacího
klíče Azim.

35

1944, 11. listopadu, Londýn – Generál B. Miroslav předává 2. oddělení Hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku o odjezdu 18 vojenských osob do Sovětského
svazu určených pro Velitelství osvobozeného území.

1944, 8. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává depeší generálu Ingrovi telegram od generála L. Svobody s žádostí o rozšíření brigád na divize a vlastním vyjádřením k uvedenému návrhu.
36

1944, 9. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 106/dův. 1944 oznamuje generálu L. Svobodovi odjezd 200 záložníků ke sboru a současně žádá o dvě cisterny
benzinu pro další transporty.
37

1944, 9. listopadu, Chust – Generál A. Hasal žádá svým čj. 108/dův. 1944 velitelství
1. československého armádního sboru v SSSR o zaslání telegramu do Moskvy o nepovolení radiospojení, náboru do Rudé armády a požadavku na dodání požadované
výstroje a výzbroje.
38

1944, 9. listopadu, Chust – Záznam výpovědi československého okresního vojenského
velitele v Ťačevu o činnosti příslušníků skupiny nadporučíka B. Reicina.
39

1944, 9. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 21/taj. 1944 zasílá pro osobní
informaci generála L. Svobody zprávu o náboru do Rudé armády na území Karpatské
Ukrajiny.
40

1944, 9. listopadu, Chust – Záznam podplukovníka J. Pernikáře o okrádání obyvatel
obce Vyškovo nad Tisou ozbrojenými civilisty i sovětskými vojáky.
41

1944, 10. listopadu, Moskva – Gen. Píka předává do Londýna depeší zprávu generála
A. Hasala o dobrovolném náboru do Rudé armády na Podkarpatské Ukrajině.
42

1944, 10. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s dotazem
na transport důstojníků pro Velitelství osvobozeného území s žádostí o jeho urychlení.
43

1944, 10. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s urgencí
na vyřízení předchozích telegramů s požadavkem na přímé spojení s Londýnem.
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46

47

1944, 11. listopadu, Volové – Hlášení okresního velitele ve Volovém pro náčelníka
štábu Velitelství osvobozeného území podplukovníka V. Koutníka o situaci i náboru
dobrovolníků do Rudé armády.
48

1944, 11. listopadu, Rachovo – Zpráva předsedy Okresního národního výboru Rachovo pro ministra F. Němce o chování sovětských vojáků v jeho obvodu.
49

1944, 11. listopadu, Chust – Záznam různých zpráv 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území o dění na Podkarpatské Rusi.
50

1944, 12. listopadu, Rachovo – Hlášení štábního kapitána O. Záhory pro Velitelství
osvobozeného území o náboru „dobrovolníků“ pro Rudou armádu i mobilizaci do československé armády.
51

1944, 13. listopadu, Moskva – Generál H. Píka žádá zmocněnce sovětského vrchního
velení Rudé armády generála Beljanova o přímé radiotelegrafické spojení Velitelství
osvobozeného území s československou vojenskou misí v Moskvě i materiální pomoc
pro mobilizované brance.
52

1944, 13. listopadu, Ťačevo – Okresní vojenský velitel Ťačeva svým č. j. 200/XI/1944
podává Velitelství osvobozeného území všeobecné situační hlášení.
53

1944, 13. listopadu, Ťačevo – Okresní vojenský velitel Ťačeva svým č. j. 201/XI/1944 podává Velitelství osvobozeného území hlášení o náboru dobrovolníků do Rudé armády.
54

1944, 14. listopadu, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
depeši pro generála H. Píku k předání generálu A. Hasalovi s rozkladem a pokyny pro
osvětové důstojníky.

[479]

55

66

1944, 14. listopadu, SV – Generál L. Svoboda svým č. j. 1/taj./44 odpovídá Velitelství
osvobozeného území na jeho předchozí přípisy.

1944, 15. listopadu, Chust – Protokol Vojenského velitelství Chust se stížností obyvatel vesnice Dubové na předsedu místního národního výboru, který jim nevydal příděl
mouky a dřeva, protože jejich mužové vstoupili do československé armády.

56

1944, 14. listopadu, Sevljuš – Týdenní hlášení vojenského velitele okresu Sevljuš č. j.
3/1944 o situaci v obvodu.
57

1944, 13. listopadu, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
text depeše pro generála H. Píku se svým nesouhlasem k žádosti generála L. Svobody
rozšířit brigády 1. československého sboru v SSSR na divize a s pokyny pro novou
organizaci jednotek.

67

1944, 16. listopadu, Moskva – Z. Fierlinger informuje Londýn o svém jednání s V. Zorinem ve věci Podkarpatské Rusi a mimo jiné i o náboru dobrovolníků do Rudé
armády.
68

1944, 16. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu pro ministra F. Němce s výčtem stížností na jednání Čechoslováků na Podkarpatské Rusi.

58

69

1944, 13. listopadu, Chust – Záznam kapitána J. Šťastného o tom, co bylo zaslechnuto
z jedné sovětské vojenské kanceláře o činnosti Rudé armády na Podkarpatské Rusi.

1944, 16. listopadu, Moskva – Protest generála H. Píky proti mobilizaci dobrovolníků
na Podkarpatské Rusi zaslaný náměstku zplnomocněnce Rady lidových komisařů
a Vrchního velení Rudé armády pro zahraniční vojenské jednotky na území SSSR
generálu A. Beljanovovi.

59

1944, 14. listopadu, SV – Velitel 1. československého sboru svým č. j. 1/taj./1944 reaguje na předchozí přípisy i na osobní jednání s velitelem osvobozeného území.
60

1944, 14. listopadu, Chust – Záznam svědectví učitele Turjanici ze Svaljavy o situaci
ve městě a okolí.
61

Státní ministr ministerstva zahraničních věcí H. Ripka v depeši pro velvyslanectví
v Moskvě reaguje na autory zdravice J. V. Stalinovi z osvobozeného Užhorodu, vysílané moskevským rozhlasem 11. listopadu 1944.
62

1944, 15. listopadu, Londýn – Stanovisko prezidenta republiky E. Beneše k provádění
náboru dobrovolníků do Rudé armády na osvobozeném území Podkarpatské Rusi
určené pro ministra F. Němce, gen. A. Hasala, velvyslance Z. Fierlingera a generála
H. Píku.
63

1944, 15. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala generálu H. Píkovi s urgencí
odpovědí na předchozí telegramy a projednání organizování nových československých
vojenských jednotek s vrchním velením Rudé armády.
64

1944, 15. listopadu, Chust – Telegram podplukovníka V. Koutníka majoru B. Lomskému o ukončení mobilizace v jednom z okresů s požadavkem na odeslání autokolon k odvozu záložníků k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.
65

1944, 15. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu,
zda byl odeslán důstojník k prověření zajatých Čechoslováků do Sambora.
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70

1944, 16. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu ppor. Maukopf svým č. j. 10/dův.
1944 podává Velitelství osvobozeného území hlášení o protičeskoslovenské agitaci
v Iršavě.
71

1944, 16. listopadu, Ťačevo – Protokol s členem národního výboru v Bedevle Viktorem Bokotajem o nařízení předsedy Okresního národního výboru v Ťačevu k podání
petice za připojení Zakarpatské Ukrajiny k Sovětskému svazu.
72

1944, 16. listopadu, Londýn – Ministr J. Masaryk upozorňuje depeší velvyslanectví
v Moskvě, že do Londýna došly další zprávy o situaci na Podkarpatské Rusi a násilném
náboru do Rudé armády.
73

1944, 17. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí informuje velvyslanectví v Moskvě o jednání prezidenta republiky se sovětským velvyslancem Lebeděvem
ve věci náboru dobrovolníků do Rudé armády na Podkarpatské Rusi.
74

1944, 17. listopadu, Chust – Dopis generála Hasala pro člena vojenské rady 4. ukrajinského frontu generála L. Mechlise ve věci udělení výjimky pro příslušníky slovanské národnosti z nařízené registrace bývalých vojáků maďarské a německé armády na
Podkarpatské Rusi.
75

1944, 17. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s urgencí odpovědi na telegramy číslo 15 a 16.
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76

88

1944, 17. listopadu, Chust – Záznam 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o svědectví Niklofora Vakaro a Vasila Simonika z obce Ilsa o náboru do Rudé armády.

1944, 18. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi zpravodajského důstojníka 3. československé samostatné brigády v SSSR ve
věci zkušeností z dovolené na Podkarpatské Rusi (Iršavský okres).

77

1944, 17. listopadu, Chust – Záznam 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o výpovědi příslušnice pomocné roty 1. československého armádního sboru v SSSR
vojínky Agafie Sobkové k situaci v obci Ljuzanka.

89

78

90

1944, 18. listopadu, Moskva – Generál H. Píka informuje ministra J. Masaryka a generála S. Ingra o jednání československého velvyslance i svém ve věci náboru dobrovolníků pro Rudou armádu na Podkarpatské Rusi.

1944, 18. listopadu, Chust – Souhrn zpravodajského hlášení 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území za den 18. listopadu 1944.

79

1944, (18.) listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s požadavkem o sdělení vyřízení předchozích dotazů a požadavků.

1944, 18. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
s nadporučíkem A. Elovičem ve věci stížností na jeho jednání od velitelství 4. ukrajinské frontu.

80

92

1944, 18. listopadu, Chust – Odpověď generála L. Mechlise na žádost generála A. Hasala o výjimku pro některé zajatce maďarské a německé armády.

1944, 18. listopadu, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala o odeslání osob a materiálu pro Velitelství osvobozeného území.

81

93

1944, 18. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise
s žádostí o výpomoc při odvozu mobilizovaných Čechoslováků z Mukačeva do Samboru.

1944, 19. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu a generála L. Mechlise pro náčelníka týlu frontu (kopie ministru F. Němcovi a generálu L. Svobodovi)
s nařízením vybrat z válečných zajatců maďarské armády vojíny a poddůstojníky a po
prověření je odeslat k doplnění 1. československého armádního sboru v SSSR.

82

1944, 18. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s odpovědí na jeho č. j. 1/taj. 1944 ze 14. listopadu 1944.
83

1944, 18. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise se
žádostí o povolení povolat do činné služby také československé důstojníky žijící mimo
území odevzdané do československé správy.
84

1944, 18. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu pro ministra F. Němce a generála A. Hasala o dodání zbraní pro československé oddíly státní bezpečnosti
a pohraniční stráže.
85

1944, 18. listopadu, Chust – Hlášení okresního vojenského velitele č. j. 1/1944 pro Velitelství osvobozeného území o situaci v okresu Chust.
86

1944, 18. listopadu, Chust – Záznam hlášení vojenského velitele okresu Rachovo o mobilizaci do československé armáda i „dobrovolném“ náboru branců do Rudé armády.
87

1944, 18. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi proviantního důstojníka DVS o situaci v Sevljuši.

91

94

1944, 19. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání nadporučíků T. Neye a A. Eloviče k plukovníku Stěpšinovi
a také 280 mobilizovaných mužů do Mukačeva.
95

1944, 19. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o odeslání transportu 251 záložníků do Mukačeva.
96

1944, 19. listopadu, Ťačevo – Okresní vojenský velitel podporučík Goldflam svým
č. j. 213/XI/1944 podává Velitelství osvobozeného území hlášení o činnosti rotmistra
Ivana Vaše.
97

1944, 19. listopadu, Rachovo – Okresní vojenský velitel Rachova svým č. j. 2/dův. 1944
podává Velitelství osvobozeného území situační hlášení.
98

1944, (20). listopadu, Ťačevo – Zpráva Vasila Onufreje o sovětské agitaci proti vstupu
do československé armády při odvodech v Ťačevu.

1944, 18. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 18/44 dův. podává Velitelství osvobozené území zpravodajské hlášení.

[482]

[483]

99

109

1944, 20. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s žádostí o urychlené projednání se sovětskými činiteli o vztazích mezi sovětským vrchním velením a československou správou na osvobozeném území.

1944, 21. listopadu, Moskva – Generál A. Hasal zasílá ministerstvu národní obrany
a hlavnímu velitelství situační hlášení z území postoupeného do československé správy
prostřednictvím generála H. Píky, který k němu připojil své vlastní hlášení.

100

110

1944, 20. listopadu, Chust – Výpis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
z hlášení štábního kapitána Otmara Záhory o protičeskoslovenské činnosti rotmistra
Ivana Vaše v Ťačevu.

1944, 20. listopadu, Chust – Telegram generála podplukovníka V. Koutníka pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání 289 záložníků pro 1. československý
armádní sbor v SSSR.

101

111

1944, 20. listopadu, SV – Protokol 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
s řídícím učitelem Mikulášem Medvědem z Krásné o zadržení místních mužů vojáky
Rudé armády.

1944, 21. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna depeši generála
A. Hasala o dohodě mezi ním, vládním delegátem a generálem B. Bočkem o výcviku
nižších důstojníků.

102

112

1944, (20). listopadu, Ťačevo – Hlášení studenta práv Andreje Bokoty štábnímu kapitáni Ferdinandu Moravcovi o protičeskoslovenské činnosti rotmistra Ivana Vaše.

1944, 21. listopadu, Moskva – Generál H. Píka informuje Londýn o své nové intervenci ve věci dobrovolného náboru do Rudé armády na Podkarpatské Rusi.

103

113

1944, 20. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 20/1944 podává
Velitelství osvobozeného území zpravodajské hlášení o situaci v maďarských obcích.

1944, 21. listopadu, Chust – Protokol 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
s Vasilem Forkavcem z Teresulu, vedoucím desítky mužů k odvodu do Ťačeva, o zákroku vojáků Rudé armády proti nim.

104

1944, 20. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 22/1944 podává Velitelství osvobozeného území zpravodajské hlášení o zásahu iršavské milice
do československé mobilizace a demonstraci za připojení Podkarpatské Rusi k Ukrajině.

114

105

1944, 20. listopadu, Sevljuš – Velitel DVS 15 podplukovník K. Střelka svým č. j. 4/dův.
1944 předává Velitelství osvobozeného území hlášení podporučíka Fantiče o mobilizaci do Rudé armády.

1944, 22. listopadu, Moskva – Generál H. Píka zasílá generálu S. Ingrovi depeši generála A. Hasala pro ministerstvo národní obrany s žádostí ministra F. Němce o přemístění 1. československého armádního sboru v SSSR na Podkarpatskou Rus, k níž
připojil vlastní poznatky.

106

116

1944, 20. listopadu, Moskva – Z. Fierlinger žádá prezidenta republiky o sdělení povahy
údajného násilného náboru dobrovolníků do Rudé armády a připojuje vlastní stanovisko k I. Turjanicovi, názor na případnou sovětskou propagandu pro připojení Podkarpatské Rusi k SSSR i reakci K. Gottwalda.

1944, 22. listopadu, Moskva – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise
s žádostí o naplnění ústní úmluvy odesílat transporty mobilizovaných k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.

107

1944, 22. listopadu, Chust – Telegram gen. A. Hasala pro generála L. Svobodu, aby projednal pro každý transport mobilizovaných povolení u štábu 4. ukrajinského frontu
prostřednictvím štábu 1. ukrajinského frontu.

1944, 20. listopadu – Protokol 2. oddělení Velitelství osvobozeného území s branci
z osvobozeného území do československé armády, kterým se podařilo uniknout ze
sovětského zadržení.
108

1944, 20. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
výpovědi pomocníka vojenského velitele okresu Volové rotného Krále o situaci
v daném obvodu.
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1944, 21. listopadu, Ťačevo – Vojenský velitel okresu Ťačevo svým č. j. 218/XI/1944
informuje Velitelství osvobozeného území o zásobování obyvatelstva od Rudé armády.
115

117

118

1944, 22. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o příchodu partyzánských skupin a jejich odeslání k 1. československému armádnímu
sboru v SSSR.
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119

130

1944, 22. listopadu, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala s žádostí o utvoření a vycvičení ženijní roty hledačů min pro 1. československou samostatnou tankovou brigádu v SSSR.

1944, (23.) listopadu, Chust – Hlášení nadporučíka A. Eloviče o jeho zadržení orgány
sovětské kontrašpionáže při služební cestě na velitelství 4. ukrajinského frontu.

120

1944, (23.) listopadu, Chust – Hlášení velitele transportu československých mobilizovaných branců nadporučíka T. Neye o jeho zadržení na štábu 4. ukrajinského frontu.

1944, 22. listopadu, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala s informací o odeslání souprav stejnokrojů československého vzoru, polních kuchyní a vyžádání benzinu pro Velitelství osvobozeného území v Moskvě.
121

1944, (22.) listopadu, Chust – Hlášení velitele transportu mobilizovaných branců pro
1. československý armádní sbor v SSSR poručíka Pavla Fialy o jeho zadržení sovětskými orgány v Mukačevu.
122

1944, 23. listopadu, Moskva – Generál H. Píka informuje generála A. Hasala o svém
postupu ve věci náboru dobrovolníků na osvobozeném území do Rudé armády.
123

1944, 23. listopadu, Chust – Náčelník štábu Velitelství osvobozeného území podplukovník V. Koutník svým č. j. 176/dův. 1944 oznamuje velitelství 1. československého
armádního sboru v SSSR odeslání 240 záložníků a nováčků.
124

1944, 23. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 177/dův. 1944 oznamuje generálovi L. Svobodovi odeslání transportu 11 aut se 240 záložníky a připomíná potíže s odsunem mobilizovaných.
125

1944, 23. listopadu, Chust – Hlášení desátníka Demetera Svaly a svobodníka Jura Kulije z Vonihova o činnosti místního národního výboru i rotmistra Ivana Vaše v místě.
126

1944, 23. listopadu, Chust – Svědectví Michala Cikala z Vonihova o „zajišťování“ židovského majetku milicí.
127

1944, 23. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš svým č. j. 26/taj. 1944
podává Velitelství osvobozeného území zpravodajské hlášení o zadržení československých branců z obce Varjace sovětským velitelem města.

131

132

1944, 23. listopadu, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o jednání
s V. Zorinem o situaci na Podkarpatské Rusi.
133

1944, 23. listopadu, Moskva – Generál H. Píka sděluje depeší generálu S. Ingrovi výsledek dosavadních jednání o sovětské pomoci při stavění nových vojenských útvarů
na osvobozeném území ČSR.
134

1944, 24. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna telegram generála
A. Hasala s požadavkem na důstojníky justiční služby i úpravy, oblasti polních soudů
jak na osvobozeném území, tak u 1. československého armádního sboru v SSSR.
135

1944, 24. listopadu, SV – Osobní dopis velitele 1. československého armádní sboru
v SSSR generála L. Svobody veliteli osvobozeného území generálu A. Hasalovi k situaci
„podkarpatských Ukrajinců“ i k své vlastní.
136

1944, 24. listopadu, SV – Telegram náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu pro generála A. Hasala s povolením pro průjezd aut s mobilizovanými z Chustu do Samboru.
137

1944, 25. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí sděluje velvyslanectví
v Moskvě stanovisko prezidenta republiky k jeho sdělení ve věci náboru dobrovolníků
na Podkarpatské Rusi.
138

1944, 25. listopadu, Moskva – Generál H. Píka předává velvyslanci Z. Fierlingerovi
žádost generála A. Hasala o urychlené projednání se sovětskými činiteli odstavce b/
dohody o poměru mezi sovětským vrchním velením a československou politickou
správou.

128

1944, 23. listopadu, Mukačevo – Článek L. Koševého v Zakarpatské Pravdě č. 11 –
Protestní schůze obyvatelstva města Rachova z důvodu zatčení pravoslavného faráře
československým vojenským velitelem.

139

1944, 25. listopadu, SV – Telegram náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu pro generála A. Hasala s povolením cesty pro nadporučíka J. Siaru a stanovení trasy přesunu
pro dva zadržené transporty v Mukačevě.

129

1944, (23.) listopadu, Moskva – Osobní dopis generála H. Píky pro generála L. Svobodu s poukázáním na úmysly hlavního velitele generála S. Ingra na reorganizaci 1. československého armádního sboru v SSSR i jeho rozhodnutí o zrušení povýšení
důstojníků bez souhlasu ministra národní obrany.
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140

1944, 25. listopadu SV – Telegram generála L. Mechlise pro generála A. Hasala s hlášením sovětského velitele města Chust o jednání československého poručíka Vasila
Popoviče.
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141

151

1944, 25. listopadu, Moskva – Telegram generála H. Píky pro generála A. Hasala s žádostí o upřesnění potřeby materiálních požadavků s direktivy pro postupné tvoření nových jednotek.

1944, 27. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s informací o zadržení 16 příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR
4. ukrajinským frontem a žádostí, aby propuštěné vojenské osoby z nemocnic byly
odesílány pouze na území dané do československé správy.

142

1944, 25. listopadu, Chust – Zpravodajská hlášení zpracovaná 2. oddělením štábu Velitelství osvobozeného území o situaci v některých okresech a činnosti jednotlivců na
Podkarpatské Rusi.
143

152

1944, 27. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise
o přijatých opatřeních k zamezení pobytu československých vojenských osob mimo
území předané do československé správy.

1944, 25. listopadu, Chust – Záznam 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o hlášení štábního kapitána O. Záhory o změně předsedy Okresního národního výboru ve Volovém po zákroku podporučíka J. Štětky.

153

144

154

1944, 25. listopadu, Chust – Hlášení podporučíka Bistraniho o činnosti Hajnala v Rachově.

1944, 27. listopadu, Chust – Záznam informace získané 2. oddělením štábu Velitelství osvobozeného území o mapě Sovětského svazu s autonomními oblastmi Podkarpatské Rusi i ostatního československého, částečně rakouského území a části
Horního Slezska, včetně vědomostí některých příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR o vývoji poměrů na Podkarpatské Rusi po příchodu Rudé armády.

145

1944, 25. listopadu, Sevljuš – Vojenský velitel okresu Sevljuš podporučík Štěpán Fantič svým č. j. 27/taj./1944 podává Velitelství osvobozeného území týdenní hlášení o situaci ve svém obvodu.
146

1944, 26. listopadu, SV – Telegram generála L. Mechlise pro generála A. Hasala o zadržení československých vojenských osob v zakázané zóně s žádostí, aby se podobné
nežádoucí jevy neopakovaly.
147

1944, 26. listopadu, Chust – Protokol 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
s bývalým vojenským velitelem okresu Rachovo podporučíkem v záloze Ivanem Bistraninem.
148

1944, 26. listopadu, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu a generála L. Mechlise československému vládnímu delegátu a generálu A. Hasalovi s výčtem „prohřešků“
Čechoslováků na Podkarpatské Rusi.
149

1944, 26. listopadu, SV – Odpověď generála L. Svobody, č. j. 0668/taj./1944, na přípis
hlavního velitele generála S. Ingra z 1. listopadu 1944 ve věci jmenování i povyšování
rotmistrů a důstojníků.
150

1944, 27. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 2005/taj. zprav. 1944 žádá československého vládního delegáta F. Němce o odvolání skupiny nadporučíka B. Recina, již si před časem vyžádal pro určitou činnost.
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1944, 27. listopadu, Chust – Zpravodajské poznámky 2. oddělení štábu Velitelství
osvobozeného území k 27. listopadu 1944.

155

1944, 27. listopadu, Chust – Vyjádření podplukovníka J. Pernikáře k telegramu velitele 4. ukrajinského frontu ze dne 26. listopadu 1944 pro ministra F. Němce a generála
A. Hasala.
156

1944, 27. listopadu, Chust – Protokol sepsaný podplukovníkem J. Pernikářem s poručíkem z povolání Vasilem Popovičem ve věci nařčení sovětským velitelem města
Chust.
157

1944, (27.) listopadu, Chust – Záznam Velitelství osvobozeného území o předání československých vojenských osob zadržených sovětským velitelem města Mukačeva.
158

1944, 28. listopadu, Chust – Koncept odpovědi generála A. Hasala na telegram velitele
4. ukrajinského frontu z 26. listopadu 1944.
159

1944, 28. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o příděl benzinu pro transport doplňků pro 1. československý armádní sbor v SSSR do Lavočné, neboť přesun pěším pochodem přes zamrzlé
hory má za následek zdravotní problémy.
160

1944, 28. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s informací o výcvikovém středisku v Krivé a žádostí o odeslání silného pásového vozidla pro vyprošťování nákladních aut.
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161

172

1944, 28. listopadu, Chust – Zápis o výpovědi vojína Felsmanna od Vojenského velitelství okresu Ťačevo o protičeskoslovenské agitaci rotmistra Ivana Vaše a předsedy
místního národního výboru.

1944, 29. listopadu, Mukačevo – Článek L. Koševého uveřejněný v novinách Zakarpatská Ukrajina o budoucím soudu s československým rotmistrem J. Lopojdou – Vrah
bude postaven před soud.

162

173

1944, 28. listopadu, Sevljuš – Hlášení nadporučíka B. Recina velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o zběhnutí tří příslušníků z jeho skupiny na Podkarpatské Rusi.

1944, 29. listopadu, Londýn – Ministerstvo zahraničních věcí svým č. j. 10570/dův.
1944 dává „pro domo“ na vědomí depeši z radiostanice Ladislav od nadporučíka
F. Kruckého pro ministra J. Masaryka.

163

174

1944, 28. listopadu, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o výpovědi poručíka Baráta z Velitelství osvobozeného území k jeho obvinění z protisovětské činnosti.

1944, 30. listopadu, Moskva – Z. Fierlinger informuje prezidenta republiky o jednání
s V. Zorinem o náboru dobrovolníků do Rudé armády na území Podkarpatské Rusi,
cestě ministra F. Němce do Moskvy i jeho spojení s Londýnem a příjezdu velvyslance
V. Z. Lebeděva z Londýna.

164

1944, 29. listopadu, Moskva – Depeše velvyslance Z. Fierlingera pro prezidenta republiky o svých intervencích na Komisariátu zahraničních věcí SSSR ve věci náboru
dobrovolníků do Rudé armády na osvobozeném území Podkarpatské Rusi.
165

1944, 29. listopadu, Chust – Generál A. Hasal svým č. j. 33/taj. 1944 podává první situační zprávu z osvobozeného území na Podkarpatské Rusi.
166

1944, 29. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s vyžádanou zprávou o situaci na osvobozeném území.
167

1944, 29. listopadu, Sevljuš – Hlášení nadporučíka B. Reicina velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o zběhnutí podporučíka Petra Popoviče z jeho
skupiny na Podkarpatské Rusi.
168

1944, 29. listopadu, Rachovo – Situační hlášení velitele vojenského okresu Rachovo
podplukovníka Čeňka Slezáka pro Velitelství osvobozeného území.
169

1944, 29. listopadu, Ťačevo – Zpravodajské hlášení vojenského velitele okresu Ťačevo
podplukovníka Antonína Svobody pro Velitelství osvobozeného území.
170

1944, 29. listopadu, Chust – Zápis o výpovědi řeckokatolického kněze podporučíka duchovní služby Kolomana Kadera o situaci v obci Kalina po příchodu sovětského vojska.
171

1944, 29. listopadu, Chust – Hlášení příslušníka 1. československého armádního sboru
v SSSR poručíka Kabaljuka o vypracování směrnic pro národní výbor v Jasině zplnomocněncem 4. ukrajinského frontu.
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175

1944, 30. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o zdržení transportů doplňků pro 1. československý armádní sbor
v SSSR a odeslání dvou dalších na stanici Lavočná.
176

1944, 30. listopadu, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
s oznámením o dalších transportech z Chustu do stanice Lavočná a potvrzením o dodávce benzinu.
177

1944, 30. listopadu, Chust – Záznam JUDr. K. Czesaného o sdělení Ivana Horváta
o nařízení předsedy Okresního národního výboru v Chustu Sikory o odstranění československých státních vlajek.
178

1944, 1. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává generálu A. Hasalovi telegram
od generála F. Moravce z 28. listopadu 1944 ve věci mobilizace na osvobozeném území.
179

1944, 1. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání dalšího transportu z Volové do Lavočné.
180

1944, 1. prosince, Chust – Zápis o výpovědi příslušníka 3. československé samostatné
brigády v SSSR o zkušenostech z dovolené v Mukačevě koncem listopadu 1944.
181

1944, 1. prosince, Chust – Generál Antonín Hasal sděluje generálu L. Mechlisovi výsledek šetření k jeho telegramu z 26. listopadu 1944.
182

1944, 1. prosince, Chust – Hlášení velitele vojenského velitelství v Chustu o situaci
pro Velitelství osvobozeného území.
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183

193

1944, 2. prosince, Chust – Posádkový důstojník města Chust podporučík Michal Mastej podává náčelníkovi štábu Velitelství osvobozeného území hlášení o sejmutí československých vlajek.

1944, 3. prosince, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území výpovědi velitele oddílu státní bezpečnosti Rachovo ve věci boje proti banderovcům.

184

1944, 4. prosince, Ťačevo – Vojenský velitel okresu Ťačevo podplukovník A. Svoboda
svým č. j. 325/dův. 1944 informuje 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o svém opatření pro pořádní lidových schůzí.

1944, 2. prosince, Sevljuš – Hlášení podplukovníka K. Střelky č. j. 8/taj. 1944 veliteli
osvobozeného území o usnesení Okresního národního výboru Sevljuš žádajícím propuštění všech sevljušských občanů z československé armády i odmítnutí jeho hospodářského oddělení vydat potvrzení o odběru produktů.
185

1944, 2. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku o usnesení Okresního národního výboru Sevljuš o propuštění všech Ukrajinců z československé armády.
186

1944, 2. prosince, Chust – Telegramy generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání dalších transportů z Chustu na stanici Lavočná.
187

1944, 2. prosince, Chust – Telegramy generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o odeslání dalších transportů do Lavočné a potvrzení příjezdu aut s výstrojí.

194

195

1944, 5. prosince, Londýn – Ministr H. Ripka sděluje velvyslanectví v Moskvě stanovisko československého Londýna k jeho zprávám o vyřešení náboru dobrovolníků na
Podkarpatské Rusi do Rudé armády.
196

1944, 5. prosince, Chust – Velitel osvobozeného území generál A. Hasal podává ministerstvu národní obrany hlášení o banderovském hnutí na Podkarpatské Rusi.
197

1944, 5. prosince, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení hlavního velitelství
depeši pro generála H. Píku o přemístění hlavního velitelství na osvobozené území
Československa.
198

1944, 2. prosince, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala se stručnou charakteristikou situace 1. československého armádního sboru v SSSR.

1944, 5. prosince, Chust – Podplukovník J. Pernikář předkládá náčelníkovi štábu Velitelství osvobozeného území žádost o vrácení dvou československých vojáků ze sovětské internace.

189

199

1944, 2. prosince, Ťačevo – Protokol Vojenského okresního velitelství Ťačevo s řídícím
učitelem a státním cestářem o náboru dobrovolníků v obci Bedavle, petici o připojení
Podkarpatské Rusi k SSSR a ustanovení místních národních výborů československým
rotmistrem Ivanem Vašem.

1944, 5. prosince, Chust – Zpráva o chování sovětského styčného důstojníka NKVD
majora P. Kambulova u 1. československého armádního sboru v SSSR při odjezdu
československých vojáků k Velitelství osvobozeného území.

190

1944, 5. prosince, Ťačevo – Vojenský velitel okresu Ťačevo podplukovník Svoboda
svým č. j. 335/dův. 1944 informuje 2. oddělení Velitelství osvobozeného území o manifestaci ve městě.

188

1944, 3. prosince, Chust – Záznam 2. oddělení Velitelství osvobozeného území k dopisu Zemského národního výboru pro československou vládní delegaci o opuštění
území do tří dnů.
191

1944, 3. prosince, Chust – Posádkový důstojník města Chust podporučík M. Mastej
podává náčelníkovi štábu Velitelství osvobozeného území dodatečné hlášení k sejmutí
československých státních vlajek ve městě.
192

1944, 3. prosince, Chust – Zápis 2. odělení štábu Velitelství osvobozeného území výpovědi velitele oddělení státní bezpečnosti Rachov ve věci transportu mobilizovaných
branců československé armády a situaci v obci Bočkova.
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200

201

1944, 5. prosince, Chust – Vojenský velitel okresu Sevljuš podporučík Š. Fantič svým
č. j. 28/taj. 1944 podává Velitelství osvobozeného území situační hlášení o svém obvodu.
202

1944, 6. prosince, Chust – Zpráva 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území
o usnesení Okresního národního výboru Chust o stažení československé finanční
stráže z prostoru Vyškovo a Valentyn, navazují na stejné usnesení Okresního národního výboru v Sevljuši.
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203

215

1944, počátek prosince, Chust – Svědectví velitele milice a posádky v Mukačevu, který
odtud 5. prosince 1944 uprchl z obav ze svého zatčení.

1944, 9. prosince, Londýn – Náčelník hlavního velitelství předává 2. oddělení Hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku o zřízení hlavního velitelství a s rozkazy
pro generály L. Svobodu a A. Hasala.

204

1944, počátek prosince, Chust – Souhrnná zpráva z provenience Velitelství osvobozeného území o úkolech i realizaci sovětské agitace a propagandy na Podkarpatské
Rusi, vycházející mimo jiné právě i ze zpráv velitele milice v Mukačevě.
205

1944, 7. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu s požadavkem na zaslání cigaret přislíbených štábním kapitánem J. Slabým a také další
výstroje pro příslušníky 1. československého armádního sboru v SSSR vracející se z nemocnic.
206

216

1944, 9. prosince, Londýn – Náčelník hlavního velitelství předává 2. oddělení depeši
pro generála H. Píku s určením pro generály L. Svobodu a A. Hasala ve věci disponování s důstojníky z Velké Británie.
217

1944, 9. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu, aby
neuděloval dovolené svým příslušníkům na území převzatého do československé
správy, nerušil punkt v Lavočné, a příjezdu štábního kapitána S. Rady s povolením
k náboru zajatců u 2. ukrajinského frontu.

1944, 7. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu o odeslání prozatím posledního transportu doplňků pro 1. československý armádní sbor v SSSR z Chustu do stanice Lavočná.

218

207

219

1944, 7. prosince, Chust – Protokol sepsaný kapitánem J. Šťastným s četařem Ivanem
Inančulicem o jeho zadržení sovětskými orgány v Chustu.

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení pobočníka generála A. Hasala podporučíka J. Lalo
pro náčelníka štábu Velitelství osvobozeného území k jeho zadržení sovětským velitelem města dne 8. prosince 1944.

208

1944, 7. prosince, Chust – Svědectví vojenského velitele okresu Volové podporučíka
Jiřího Dzamka o agitační činnosti podporučíka J. Štětky v jeho obvodu.
209

1944, 7. prosince, Mukačevo – Dopis Národní rady Zakarpatské Ukrajiny veliteli
4. ukrajinského frontu publikovaný v Zakarpatské pravdě číslo 17.
210

1944, 8. prosince, Moskva – Generál H. Píka informuje Londýn o povolení vrchního
velení Rudé armády k organizaci 1. československé smíšené letecké divize v SSSR.
211

1944, 8. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu
o odeslání ženijní roty i několika důstojníků, příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR a povolaných záložníků do stanice Lavočná.
212

1944, 8. prosince, SV – Vojenský velitel okresu Rachovo podplukovník Č. Slezák svým
č. j. 7/dův. 1944 podává Velitelství osvobozeného území situační hlášení č. 4.
213

1944, 8. prosince, Moskva – Z. Fierlinger informuje československý Londýn o situaci
na Podkarpatské Rusi a o postoji Slovenské národní rady.
214

1944, 8. prosince, Bukovec – Podklady generála L. Svobody, č. j. 263/taj. 1944, pro
jednání generála K. Klapálka na Velitelství osvobozeného území.
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1944, 9. prosince, Chust – Velitel osvobozeného území žádá velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR o materiální výpomoc s benzinem a výstrojí.

220

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení náčelníka štábu Velitelství osvobozeného území
plukovníka J. Hrabovského k zadržení podporučíka J. Lalo sovětským velitelem města
8. prosince 1944.
221

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení podplukovníka R. Kokrdy o jednání plukovníka
J. Hrabovského se sovětským velitelem města Chust v záležitosti podporučíka J. Lalo
dne 18. prosince 1944, pokud byl tomu přítomen v kanceláři náčelníka štábu Velitelství osvobozeného území.
222

1944, 9. prosince, Chust – Hlášení podplukovníka V. Koutníka ve věci zadržení podporučíka J. Lalo.
223

1944, 9. prosince, SV – Odpověď náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu na telegram
plukovníka J. Hrabovského k zatčení podporučíka J. Lalo.
224

1944, 9. prosince, Chust – Odpověď generála A. Hasala na telegram náčelníka štábu
4. ukrajinského frontu s obviněním plukovníka J. Hrabovského.
225

1944, 9. prosince, Sevljuš – Zápis pplk. K. Střelky o jednání náčelníka štábu ochrany
týlu 4. ukrajinského frontu.
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226

237

1944, 7. prosince, SV – Telegram generála L. Svobody pro generála A. Hasala s žádostí o odeslání důstojníků pro jejich značné ztráty u 1. československého armádního
sboru v SSSR.

1944, 12. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o příjezdu
ministra F. Němce a J. Valo do Moskvy i jejich střízlivém pohledu na situaci na Podkarpatské Rusi.

227

238

1944, 10. prosince, SV – Telegram velitele 4. ukrajinského frontu pro generála A. Hasala k jednání plukovníka J. Hrabovského po zadržení podporučíka J. Lalo sovětským
velitelem města Chust.

1944, 12. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o povolení průjezdu pro podplukovníka J. Pernikaře do Michalovců, odkud má odcestovat do Moskvy.

228

239

1944, 10. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna telegram generála
A. Hasala o usnesení Okresního národního výboru v Sevljuši s požadavkem propuštění Ukrajinců z československé armády.

1944, 13. prosince, Moskva – Z. Fierlinger informuje Londýn o společném jednání
F. Němce a J. Valo s V. Zorinem.

229

1944, 10. prosince, Chust – Generál A. Hasal hlásí veliteli města Chust odjezd transportu pro 1. československý armádní sbor v SSSR.

1944, 13. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu s žádostí o vyslání 30 aut do Sevljuše k odvozu 700 osob a materiálu v důsledku nařízení
štábu 4. ukrajinské frontu.

230

241

1944, 10. prosince, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území výpovědi příslušníka 1. československé samostatné brigády v SSSR podporučíka Michala
Křečkovského o jeho zadržení sovětskými orgány v Mukačevu, kde byl po vyléčení
zranění na tříměsíční zdravotní dovolené.

1944, 13. prosince, Chust – Zápis 2. oddělení štábu Velitelství osvobozeného území výpovědi Ivana Jakima z Horinčova o zadržení místních československých branců kapitánem Rudé armády na počátku listopadu 1944.

231

1944, 14. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger sděluje do Londýna návrh na
řešení situace na Podkarpatské Rusi, jenž předložil V. Zorinovi společně s ministrem
F. Němcem a J. Valo při jednání předchozího dne.

1944, 11. prosince, Moskva – Generál H. Píka hlásí do Londýna přílet ministra F. Němce do Moskvy a současně předává část hlášení generála A. Hasala s vlastním dodatkem
k situaci na osvobozeném území Podkarpatské Rusi.
232

1944, 11. prosince, Chust – Odpověď generála A. Hasala na telegram velitele 4. ukrajinského frontu ve věci podporučíka J. Lalo a plukovníka J. Hrabovského.
233

1944, 11. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o povolení průjezdu nákladních aut do stanice Lavočná a zpět
ve dnech 13. až 16. prosince 1944.
234

1944, 11. prosince, Londýn – Ministr H. Ripka potvrzuje velvyslanectví v Moskvě charakteristiky signatářů zdravice J. V. Stalinovi z Užhorodu ze dne 11. listopadu 1944.

240

242

243

1944, 14. prosince, Moskva – Generál H. Píka podává do Londýna hlášení po rozhovoru s ministrem F. Němcem k situaci na Podkarpatské Rusi.
244

1944, 14. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s novinkami o situaci na osvobozeném území Podkarpatské Rusi.
245

1944, 14. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s žádostí o vyslání plukovníka J. Hrabovského na štáb frontu k projednání otázky doplnění 1. československého armádního sboru v SSSR.
246

1944, 11. prosince, Chust – Depeše radiostanice Vladislav o situaci na osvobozeném
území Podkarpatské Rusi.

1944, 14. prosince, SV – Generál L. Svoboda svým č. j. 430/taj./1944 sděluje hlavnímu
veliteli generálu S. Ingrovi stanovisko k reorganizaci 1. československého armádního
sboru v SSSR.

236

247

1944, 11. prosince, Sevljuš – Podplukovník K. Střelka svým č. j. 10/taj. 1944 hlásí Velitelství osvobozeného území průběh místního tábora lidu z předchozího dne.

1944, 14. prosince, Moskva – Generál H. Píka podává informace zplnomocněnci pro
tvoření československých vojenských jednotek v SSSR generálu Beljanovovi o přesunu
vrchního československého velení na osvobozené území.

235

[496]

[497]

248

258

1944, 15. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s dotazem pro ministerstvo národní obrany v Londýně, zda pro osvobozené území byla již
zřízena oblast polních soudů.

1944, 22. prosince, Londýn – Prezident republiky sděluje depeší velvyslanci a ministrovi F. Němcovi své stanovisko ve věci Podkarpatské Rusi.

249

1944, 22. prosince, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
text depeše pro generála A. Hasala a na vědomí i generálu H. Píkovi ve věci zjištěných
závad na osvobozeném území.

1944, 15. prosince, SV – Velitel 1. československého armádního sboru v SSSR generál L. Svoboda svým č. j. 410/taj. 1944 hlásí veliteli osvobozeného území generálu
A. Hasalovi zřízení letecké divize, určení velitelů, přesun a podřízení 1. československého náhradního pluku v SSSR i o náboru dobrovolníků.
250

1944, 16. prosince, Londýn – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o jednání
s V. Zorinem, u kterého sondoval stanovisko sovětské vlády k návrhům předloženým
ministrem F. Němcem.
251

1944, 16. prosince, Moskva – Generál H. Píka hlásí výsledek jednání se zplnomocněncem sovětské vlády a vrchního velení Rudé armády o úkolech československého
hlavního velitelství i jeho přemístění na osvobozené československé území.
252

1944, 16. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna hlášení generála
A. Hasala o zrušení československých výcvikových jednotek na Podkarpatské Rusi
a výhradách proti podplukovníkům K. Střelkovi a J. Pernikářovi s vlastním vyjádřením.
253

1944, 18. prosince, Moskva – Ministr F. Němec prostřednictvím Československé vojenské mise v SSSR informuje prezidenta republiky o dosavadním průběhu svého jednání v Moskvě i o situaci na Podkarpatské Rusi.
254

1944, 18. prosince, SV – Telegram generála L. Mechlise pro generála A. Hasala se stížností na jednání desátníka J. Gryga, který se snažil narušit odesílání dobrovolníků do
Rudé armády.
255

1944, 18. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu s hlášením o splnění nařízení o odsunu československých jednotek
ze Sevljuše a Krivé na Slovensko.
256

1944, 19. prosince, Londýn – Generál S. Ingr schválil text depeše pro generála H. Píku
s reakcí na organizační změny provedené generálem L. Svobodou u 1. československého armádního sboru v SSSR.
257

1944, 19. prosince, Chust – Přípis Velitelství osvobozeného území styčnému důstojníku 4. ukrajinského frontu podplukovníku Ljaškovi ve věci budovy krajského soudu
v Chustu.
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259

260

1944, 22. prosince, Londýn – Generál S. Ingr předává 2. oddělení Hlavního velitelství
text depeše pro generála H. Píku ve věci změn na velitelských místech u 1. československého armádního sboru v SSSR i u Velitelství osvobozeného území.
261

1944, 22. prosince, Chust – Protokol sepsaný kapitánem Janem Šťastným s podporučíkem v záloze Ivanem Ohniskem o jeho zvolení náčelníkem milice i školního inspektora okresu Sevljuš a následném zatčení orgány Rudé armády, jeho další činnosti
po propuštění z vazby, včetně dalšího zatčení a opětného propuštění.
262

1944, 23. prosince, Chust – Návrh generála A. Hasala zaslaný do Londýna na úpravu
vojenských otázek na osvobozené území v důsledku připojení Podkarpatské Rusi k sovětské Ukrajině.
263

1944, 23. prosince, Moskva – Zpráva podplukovníka J. Pernikáře na základě poznámek daných mu generálem A. Hasalem při jeho odchodu z osvobozeného území k československé vojenské misi do Moskvy.
264

1944, 24. prosince, Chust – Druhá situační zpráva generála A. Hasala z osvobozeného
území na Podkarpatské Rusi.
265

1944. 24. prosince, Moskva – Záznam podplukovníka J. Pernikáře pro informaci generála H. Píky, respektive Londýna, o zprávě Dr. V. Šrobára přednesené v Chustu pro
československou vládní delegaci o situaci na osvobozeném území Slovenska.
266

1944, 24. prosince, Londýn – Zpráva P. Drtiny pro ministra F. Němce o jeho cestě
s F. Uhlířem z osvobozeného území do Velké Británie a následné tamní činnosti.
267

1944, 25. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o reakci
moskevského diplomatického sboru na situaci na Podkarpatské Rusi.
268

1944, 26. prosince, Moskva – Velvyslanec Fierlinger depeší přísně důvěrně sděluje
prezidentu republiky vlastní stanovisko k zaslané zprávě o řešení situace na Podkarpatské Rusi a o důvodech nespojenosti sovětské vlády s československou politikou.
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269

281

1944, 25. prosince, Bukovce – Osobní dopis generála L. Svobody, č. j. 496/taj. 1944,
generálu A. Hasalovi o stavu 1. československého armádního sboru v SSSR.

1944, 30. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu s žádostí o přistavení dalších šesti studebackerů pro odsun dalších doplňků pro 1. československý armádní sbor v SSSR.

270

1944, 25. prosince, Chust – Odpověď generála A. Hasala na dopis generála L. Svobody z 25. prosince 1944.
271

1944, 26. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger doplňuje předchozí depeše
o výsledek jednání s V. Zorinem.
272

1944, 26. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s informací o odpovědi 4. ukrajinského frontu na jeho protest proti přesunu štábní roty
Velitelství osvobozeného území k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.
273

1944, 26. prosince, Chust – Hlášení generála A. Hasala č. j. 59/taj. vel. 1944 pro ministerstvo národní obrany v Londýně o nemožnosti zřízení školicího střediska na osvobozeném území ČSR.
274

1944, 26. prosince, Moskva – Generál H. Píka předává do Londýna heslovité hlášení
generála L. Svobody, předané mu telegramem dne 22. prosince 1944.
275

1944, 27. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o přijetí ministra F. Němce a delegace Slovenské národní rady A. Vyšinským.
276

1944, 28. prosince, Moskva – Generál H. Píka zasílá veliteli osvobozeného území opis
depeše hlavního velitele generála S. Ingra ze dne 27. prosince 1944.
277

1944, 28. prosince, Chust – Generál A. Hasal podává ministerstvu národní obrany
v Londýně návrhy ve věci povyšování důstojníků.
278

1944, 28. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu s žádostí o přistavení šesti studebackerů pro odvoz ženijní čety, materiálu doplňků k 1. československému náhradnímu pluku v SSSR.
279

1944, 28. prosince, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje Londýn o přijetí československých delegací u V. M. Molotova.
280

1944, 30. prosince, Moskva – Generál H. Píka zasílá propagačnímu odboru ministerstva zahraničních věcí v Londýně zprávu redaktora V. Žižky o nemožnosti propagační
činnosti na Podkarpatské Rusi.
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282

1944, 30. prosince, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu s naléhavou žádostí o přistavení dalších osmi studebackerů pro odsun štábní roty Velitelství osvobozeného území.
283

1945, 1. ledna, Londýn – Prezident republiky informuje velvyslance Z. Fierlingera
a ministra F. Němce o svém jednání se sovětským legačním radou I. A. Čičajevem.
284

1945, 2. ledna 1945 – Velvyslanec Z. Fierlinger sděluje prezidentu republiky vlastní
názor na poznámky ministra F. Němce o československé vojenské misi dle úmluvy
z 8. května 1944.
285

1945, 2. ledna, Moskva – Generál H. Píka zasílá prezidentu republiky, ministru národní obrany a hlavnímu veliteli hlášení o dohodě mezi československými politiky ve
věci slovenských útvarů v rámci československé armády.
286

1945, 3. ledna, Moskva – Generál H. Píka zasílá hlavnímu veliteli svůj osobní názor
k zaslanému přípisu č. j. 984/taj. 1944 z 28. prosince 1944 pro velitele osvobozeného
území.
287

1945. 3. ledna, Bukovce – Generál L. Svoboda podává návrh na reorganizaci 1. československého armádního sboru v SSSR na 1. československou armádu.
288

1945, 4. ledna, Moskva – Depeše generála H. Píky pro náčelníka štábu hlavního velitelství s vyjádřením k jeho č. j. 972/taj. 1944.
289

1945, 4. ledna, Moskva – Depeše generála H. Píky s reakcí na sdělení náčelníka štábu
hlavního velitelství generála B. Neumanna-Miroslava ve věci úprav velení na osvobozeném území.
290

1945, 4. ledna, Londýn – Rukopisné poznámky generála S. Ingra k návrhům generála
H. Píky ze dne 2. ledna 1945.
291

1945, 6. ledna, Moskva – Ministr F. Němec prostřednictvím Československé vojenské mise v SSSR reaguje na depeši prezidenta republiky pro velvyslance Z. Fierlingera.
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292

303

1945, 6. ledna, Londýn – Náčelník štábu hlavního velitelství, č. j. 3008/1. odděl. 1944,
žádá generála H. Píku o informace k depeši velvyslance Z. Fierlingera z 26. prosince
1944 dehonestující československou armádu v zahraničí, respektive její velení.

1945, 13. ledna, Chust – Vyjádření generála A. Hasala k znovuzřízení československé
branné moci na osvobozeném území.

293

1945, 15. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Mechlise s potvrzením termínu jednání v Michalovcích 16. ledna 1945.

1945, 7. ledna, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger předává Londýnu text Dekretu národní rady Zakarpatské Ukrajiny z 24. prosince 1944 publikovaný v místním tisku.
294

1945, 9. ledna, Londýn – Reakce generála S. Ingra na hlášení generála A. Hasala zaslaná po ministru F. Němcovi z Moskvy.
295

1945, 9. ledna – Zpráva radiostanice Vladislav zaslaná do Londýna k vojensko-politické situaci na osvobozeném území ČSR.
296

1945, 9. ledna, Londýn – Návrh prezidenta republiky ministru F. Němcovi na dočasné
ukončení „ilegálního“ radiotelegrafického spojení prostřednictvím stanice Vladislav
(Blaník).
297

1945, 9. ledna, SV – Telegram generálů I. Petrova a L. Mechlise pro ministra F. Němce
a generála A. Hasala k výplatě peněžních náležitostí u 1. československého armádního sboru.
298

1945, 10. ledna, SV – Telegram náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu generála Korženěviče s upozorněním na cestování „cizozemců“ po území osvobozeném Rudou armádou v době trvajících bojů.
299

1945, 10. ledna – Telegram s odpovědí generála A. Hasala pro náčelníka štábu 4. ukrajinského frontu na jeho upozornění o registraci československých státních příslušníků
po jejich příjezdu na osvobozeném území u sovětských velitelů měst.
300

1945, 11. ledna – Hlášení generála H. Píky rekapitulující genezi postojů sovětských činitelů i československých politiků v SSSR k přesunu hlavního velitelství na osvobozené území.
301

1945, 11. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála H. Píku s informací
pro ministerstvo národní obrany o odeslání doplňků pro 1. československý armádní
sbor v SSSR a ponechání nejnutnějšího personálu u Velitelství osvobozeného území.
302

1945, 11. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu o odeslání 100 mužů k 1. československému armádnímu sboru v SSSR.
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304

305

1945, 17. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála I. Petrova s omluvou za nedostavení se na domluvené jednání.
306

1945, 18. ledna, Michalovce – Zápis o jednání československého vládního delegáta
s velitelstvím 4. ukrajinského frontu.
307

1945, 18. ledna, Moskva – Generál A. Hasal svým č. j. 331/dův. 1. odděl. 1944 zasílá
generálu H. Píkovi návrh na zřízení československé vojenské mise dle úmluvy
z 8. května 1944.
308

1945, 20. ledna, Moskva – Generál H. Píka informuje hlavního velitele generála
S. Ingra o výsledku jednání s vládním zmocněncem pro československé vojenské jednotky na území SSSR ve věci přesunu Hlavního velitelství.
309

1945, 24. ledna, Chust – Telegram generála A. Hasala pro generála L. Svobodu s žádostí o přistavení 5 studebackerů pro přesun Slovenské národní rady a materiálu do
Trebišova.
310

1945, 24. ledna, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger informuje prezidenta republiky
o svém jednání s V. M. Molotovem o Podkarpatské Rusi.
311

1945, 24. ledna, Moskva – Generál H. Píka informuje ministra národní obrany a hlavního velitele o názoru sovětského generálního štábu na možnost rozšíření československých brigád na divize po doplnění 1. československého armádního sboru v SSSR
na předepsané stavy.
312

1945, 25. ledna, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger podává zprávu prezidentu republiky o setkání s K. Gottwaldem, který jej informoval o svém rozhovoru s J. V. Stalinem a V. M. Molotovem.
313

1945, 25. ledna, Londýn – Ministr H. Ripka informuje velvyslanectví v Moskvě o dopisu J. V. Stalina pro prezidenta republiky.
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314

326

1945, 27. ledna, Londýn – Instrukce prezidenta republiky a ministra J. Masaryka k návrhům generála H. Píky na řešení vojenských otázek z 2. ledna 1945.

1945, 17. února – Reakce generála H. Píky na přípisy hlavního velitelství č. j. 3046/taj.
1945 ve věci rozšíření brigád 1. československého armádního sboru v SSSR na divize.

315

327

1945, 29. ledna, Chust – Telegram ministra F. Němce generálu L. Mechlisovi s požadavky na navýšení kapacity vagonů pro převoz československé vládní delegace z Chustu do Košic a přídělu benzinu.
316

1945, 21. února, Košice – Ministr F. Němec svým č. j. 5155/1945 oznamuje generálu
H. Píkovi počet odeslaných doplňků pro 1. československý armádní sbor v SSSR za období od 8. listopadu 1944 do 15. února 1945 a také osoby ponechané na území Podkarpatské Rusi.

1945, 29. ledna, Moskva – Dotaz generála H. Píky, zda je ministerstvo národní obrany ve spojení s generálem A. Hasalem, s případnou žádostí, aby radiospojení navázal i s ním.

328

317

329

1945, 1. února, Moskva – Generál A. Hasal prostřednictvím generála H. Píky urguje
u ministerstva národní obrany a hlavního velitelství vyřízení svých depeší z roku 1944.
318

1945, 3. února, Košice – Telegram generála A. Hasala veliteli 1. československého armádního sboru v SSSR s žádostí o benzin k dopravě cenného materiálu z Trebišova
do Košic.
319

1945, 4. února – Zápis osvětového důstojníka 1. československého armádního sboru
v SSSR štábního kapitána J. Procházky o jednání československého vládního delegáta
s velitelem 4. ukrajinského frontu.

1945, 27. února, Košice – Telegram generála Hasala s odpovědí generálu L. Svobodovi ve věci zůstavších důstojníků u Velitelství osvobozeného území.
1945, 1. března, Košice – Generál A. Hasal prezidentu republiky podává zprávu o poznatcích z činnosti Velitelství osvobozeného území, zkušenostech s dodržováním
československo-sovětských dohod i návrhy na úpravy organizace československé vojenské správy na osvobozeném území.
330

1944, 1. března, Košice – Generál A. Hasal podává prezidentu republiky souhrnnou
zprávu o činnosti Velitelství osvobozeného území, jež v mnohém navazuje a doplňuje
jeho předchozí tři situační hlášení.
331

1945, 12. února, Londýn – Odpověď hlavního velitele generála S. Ingra na urgenci generála A. Hasala z 1. února 1945 na vyřízení depeší z roku 1944.

1945, 17. února, Košice – Generál A. Hasal svým č. j. 26/taj. 1945 předkládá ministerstvu národní obrany, hlavnímu veliteli a Vojenské kanceláři prezidenta republiky
souhrn o situaci Velitelství osvobozeného území ve věci budování československé
branné moci.
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320

1945, 12. února, Londýn – Depeše hlavního velitele generála S. Ingra pro generála
A. Hasala s pokyny o činnosti na osvobozeném území Slovenska v důsledku rozdělení
poměrů mezi československým vládním delegátem a Slovenskou národní radou.
322

1945, 13. února, Moskva – Velvyslanec Z. Fierlinger předává Londýnu zprávu ministra
F. Němce o situaci po jeho příjezdu do Košic.
323

1945, 16. února, Košice – Třetí situační hlášení generála A. Hasala o osvobozeném
území.

1945, 4. března, Košice – Generál A. Hasal informuje velitelství 1. československého
armádního sboru v SSSR o zřízení posádkových velitelství, správ i doplňovacích okresních velitelství na osvobozeném území Slovenska, předaném do československé správy.
333

1945, 13. března, Londýn – Generál S. Ingr dává na vědomí generálu H. Píkovi sdělení Moskvy k dopravě hlavního velitelství na osvobozené území přes Bukurešť s pokyny pro dojednání dalších jednotlivostí cesty.
334

1945, 16. února, Londýn – Hlavní velitelství svým č. j. 3046/taj. 1945 souhlasí s návrhy
generála H. Píky z 24. ledna 1945.

1945, 14. března, Londýn – Náčelník štábu hlavního velitelství postupuje 2. oddělení
hlavního velitelství depeši pro generála H. Píku se stanoviskem k návrhu generála
L. Svobody na zřízení 1. československé armády z 1. československého armádního
sboru v SSSR.

325

335

324

1945, 16. února, Londýn – Hlavní velitelství svým č. j. 3103/taj. 1945 vzhledem k přesídlení části vládní delegace na Slovensko upravuje nařízení č. j. 3046/taj. 1945, jímž
souhlasilo s návrhy generála H. Píky z 24. ledna 1945.
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1945, 19. března, Moskva – Zápis o poradě ministra J. Masaryka s generály A. Hasalem, L. Svobodou, O. Španielem a H. Píkou o situaci československých vojenských
jednotek na východní frontě.
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1945, 22. března, Moskva – Kancléř J. Smutný informuje ministra H. Ripku a generála
S. Ingra o jednání prezidenta republiky Dr. E. Beneše s J. V. Stalinem s poznámkou od
generála H. Píky pro hlavního velitele.
337

1945, 22. března, Košice – Výnos Velitelství osvobozeného území o zřízení nových
posádkových velitelství a doplňovacího okresního velitelství v Breznu nad Hronom
a v Banské Bystrici.
338

1945, 23. března, Moskva – Kancléř J. Smutný informuje ministra H. Ripku o jednání
prezidenta republiky Dr. E. Beneše s komisařem zahraničích věcí V. Molotovem.
339

1945, 26. března, Moskva – Generál H. Píka informuje generály S. Ingra a F. Moravce
o jednání prezidenta republiky s J. V. Stalinem o návrhu 1. československého armádního sboru v SSSR na jeho rozšíření na armádu.
340

1945, 30. března, Moskva – Generál H. Píka informuje generála S. Ingra a F. Moravce
o odmítavém postoji československých politiků k jejich individualitám.
341

1945, 6. dubna, Moskva – Generál H. Píka informuje ministerstvo národní obrany
a Hlavní velitelství o jednání s náčelníkem štábu Rudé armády armádním generálem
Antonovem.
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