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Na začátku dvacátých let 20. století, 
v rámci tzv. Ruské pomocné akce 
(RPA), přijala mladá Československá 
republika několikatisícovou vlnu 
ruských emigrantů1, kteří po Říjnové 
revoluci a po porážce bílých vojsk 
uprchli ze své vlasti. Většinou to byli 
mladí muži a chlapci, kteří prošli prv-
ní světovou a občanskou válkou. Po 
ústupových bojích Bílé (Dobrovolnické) 
armády na jihu Ruska se dala očekávat 
její neodvratná porážka. Decimovaná 
armáda byla vytlačena na pobřeží 
Černého moře a stahovala se do pří-
stavních měst, jako byla Jevpatorie, 
Jalta, Kerč, Sevastopol nebo Feodosie. 
Odtud byla s pomocí anglických a fran-
couzských spojenců carského Ruska 
z období 1. světové války evakuována 
na území kolem Středozemního moře, 
která tehdy byla pod svěřeneckou sprá-
vou Anglie a Francie.2

Evakuace probíhala od 11. do 14. 
listo padu 1920. Za pouhé tři dny bylo 

z černomořských přístavů odvezeno 
přibližně 150 tisíc osob. Byli to nejen 
vojáci, ale i zaměstnanci vojenských 
a civilních nemocnic, duchovní, peda-
gogický personál a žáci vojenských 
škol – kadetek. S  nimi odcházeli 
představitelé opozičních politických 
seskupení, členové prozatímních vlád, 
redaktoři a spisovatelé, univerzitní 
profesoři, pedagogický personál gym-
názií a vysokých škol a jejich rodinní 
příslušníci. Poslední loď Generál Kor-
nilov s generálem P. N. Wrangelem3, 
vrchním velitelem poražené armády, 
na palubě vyplula ze sevastopolského 
přístavu 14. listopadu. Bílé hnutí na 
jihu Ruska bylo poraženo. 

První zimu prožili uprchlíci v provi-
zorních dřevěných barácích nebo ve 
stanech, kde se rychle šířily nakažlivé 
nemoci jako tyfus, malárie, španěl-
ská chřipka a tuberkulóza. Obtížně 
se hojila válečná zranění a těžko se 
přemáhaly pocity deprese a beznadě-

je. Zajistit ubytování, obživu, ošacení 
a základní lékařskou péči pro takové 
množství uprchlíků bylo nákladné 
a organizačně složité. Pomoc organizo-
valo Mezinárodní ústředí Červeného 
kříže, zapojily se humanitární a nábo-
ženské organizace, jednotliví bohatí 
mecenáši i vlády států, především 
USA. V této souvislosti je třeba uvést 
jméno Nora Fridtjofa Nansena4, který 
byl jmenován vrchním komisařem pro 
záležitosti uprchlíků při Společnosti 
národů a který právě za tuto organi-
zační a humanitární činnost obdržel 
v roce 1922 Nobelovu cenu míru.

V roce 1921 se rozplynuly naděje 
na návrat ruských vojáků do vlasti 
a jejich zapojení do bojů proti bolše-
vikům. Proto bylo rozhodnuto umožnit 
návrat těm, kteří o to stáli, a zbývají-
cím poskytnout azyl v zemích, které 
jsou ochotné je přijmout a nabídnout 
jim příležitost pracovního uplatnění. 
Pro návrat do Ruska se rozhodlo zane-

1  Pokud se v textu vyskytne přídavné jméno „ruský“, nejedná se o označení národnosti, ale o příslušnost k Ruské říši, která byla mnoho-
národnostní. Právě tak byla koncipována i československá Ruská pomocná akce, která pomáhala uprchlíkům z Ruské říše bez ohledu 
na jejich národnost.

2  V době 1. světové války stály proti sobě dva mocenské bloky, tzv. Trojdohoda (Anglie, Francie, Rusko) a Dvojspolek (Německo, Rakous-
ko-Uhersko).

3  Petr Nikolajevič Wrangel (1877–1928), baron, ruský generál, hlavní velitel ozbrojených sil na jihu Ruska, kde převzal hlavní vedení 
Dobrovolnické armády.

4  Fridtjof Nansen (1861–1930), norský arktický badatel, který položil základy vědeckého zkoumání Arktidy. Věnoval se diplomatické 
činnosti, po 1. světové válce zastupoval Norsko ve Společnosti národů a pečoval o záležitosti uprchlíků z území bývalé Ruské říše 
a o Armény uprchlé z území Turecka.

V Československu žila mezi oběma světovými válkami velice početná komunita 
ruských emigrantů, kteří byli nuceni opustit svou vlast a uprchnout před bolše
vickým terorem. Mladá republika jim poskytla zázemí a podporu. Vše ovšem 
změnil konec války. Mnohé československé Rusy dostihl v roce 1945 tragický osud 
zosobněný zatýkajícími příslušníky sovětské tajné policie. 
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dbatelné procento uprchlíků. Ostatní 
zvolili dočasnou emigraci, i když netu-
šili, že bude tak dlouhá a že se většina 
z nich návratu do vlasti nedožije.

Vlády jednotlivých států podle 
svých ekonomických možností a poli-
tické situace nabídly uprchlíkům azyl. 
Nejvíce se jich uchytilo v jihoslovan-
ských zemích, jako bylo Bulharsko 
a Království Srbů, Chorvatů a Slovin-
ců. Při výběru místa azylu měla velký 

vliv jazyková příbuznost včetně psané 
podoby jazyka (azbuka) a pravoslavné 
náboženství. Jihoslovanský král Ale-
xandr I.5 prošel vojenskou výchovou 
v carském Rusku a měl pro potřeby 
uprchlíků upřímné lidské pochopení. 
Bulharsko s vděčností vzpomínalo na 
vojenskou účast Ruska v době rusko-
-tureckých válek6. Představitelé ruské 
šlechty a většina spisovatelů a výtvar-
níků odjela do Francie, kde se jejich 

centrem stala Paříž. Velká emigrant-
ská kolonie se uchytila v Německu, 
především v Berlíně.

Československo a ruští uprchlíci

Československá republika byla jednou 
z mála zemí, které nabídly uprchlí-
kům pomoc organizovanou na státní 
úrovni a financovanou v rámci stát-
ního rozpočtu. Rozhodnutím ze dne 
28. července 1921, č. j. 23912/1921, bylo 
Ministerstvo zahraničních věcí ČSR 
pověřeno organizací a prováděním tzv. 
Ruské pomocné akce. 

Československo se zavázalo při-
jmout uprchlíky dočasně na své území 
a zajistit:

1. péči o invalidy, nemocné, starce, 
práce neschopné ženy, děti školou 
nepovinné a ty, kteří nebyli schopni 
práce a výdělku;

2. péči o práce schopné uprchlíky, 
tj. zajistit jim vhodné zaměstnání, 
především v zemědělství;

3. péči o uprchlíky pracující du-
ševně, jako jsou vědečtí pracovníci, 
spisovatelé, žurnalisté, umělci apod., 
kterým měla být poskytnuta stálá in-
dividuální podpora, umožňující jim 
pokračovat v činnosti;

4. péči o středoškolské studenty 
a dorost vůbec;

5. péči o vysokoškolské studenty.7

Vstřícnost československé spo-
lečnosti byla dána nejen tradičním 
obrozeneckým rusofilstvím a slav-
janofilstvím a podporou vlivných le-
gionářských kruhů, ale i představou, 
že konsolidovaná země sovětů časem 
s vděčností přijme mladé, evropsky 
vzdělané odborníky zpět. Nejvíce 
finančních prostředků mělo být vy-
dáno na zajištění bodů 4) a 5), tj. na 
zajištění možnosti ukončit na česko-
slovenských školách přerušené stře-
doškolské a vysokoškolské studium. 
Svou roli sehrál i válkou způsobený 
úbytek české mužské populace pro-

5  Alexandr I. Karađorđević (1888–1934), jihoslovanský vládce Království Srbů, Chorvatů a Slovinců – Jugoslávie od 1921 do 1934, kdy na 
něj byl při státní návštěvě Francie spáchán atentát.

6  Rusko-turecké války 1828–1829 a 1877–1878 přispěly k osvobození balkánských národů.
7  SLÁDEK, Zdeněk – BĚLOŠEVSKÁ, Luba: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918–1939). Slovan-

ský ústav ČSAV – Euroslavica, Praha 1998.

Stanový tábor běženců z donské oblasti a rodina ruského důstojníka na řeckém ostrově Lem
nos, léto 1920     Foto: repro Russkij Lemnos
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Nansenovský pas MUDr. Sergěje Stojanova  Foto: archiv autorky
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duktivních věkových ročníků. Pokles 
byl patrný především na venkově, 
kde byly válečné ztráty nejcitelnější 
a kde byl nedostatek pracovních sil. 
Tyto ztráty měli dočasně nahradit 
ruští práce schopní uprchlíci, jak je 
uvedeno v bodu 2).

Akce byla původně naplánována na 
pět let a měla být ukončena do roku 
1928. Počítalo se s přijetím deseti, 
maximálně patnácti tisíc osob, včetně 
studentů. Materiální podmínky, které 
Československo zájemcům o studium 
poskytlo, byly velkorysé a nenabízela 
je žádná jiná země. V prvním období 
měli mít zajištěné bezplatné ubytování 
a stravování, měli nárok na základní 
ošacení a řadu dalších výhod (nemu-
seli platit zápisné na vysokých školách 
a poplatky za zkoušky, využívali slevy 
v dopravních prostředcích apod.) Poz-
ději tento systém nahradila stipendia, 
ze kterých si všechny výlohy hradili 
sami. Tyto výhody byly poskytovány 
pouze těm studentům, kteří se studiu 
plně věnovali a skládali zkoušky v pře-
depsaných termínech. Jejich studijní 

výsledky byly přísně kontrolovány 
a neúspěšní studenti ztráceli na státní 
podporu nárok. 

Zájem o studium v ČSR byl neoče-
kávaně velký, a i když byli žadatelé 
podrobeni přísným vstupním poho-
vorům, které zjišťovaly úroveň je-
jich předchozího vzdělání a studijní 
předpoklady, počet zájemců rychle 
narůstal, takže překročil plánované 
finanční kvóty i možnosti pražských 
vysokých škol, a proto se ruští a ukra-
jinští studenti objevili i v Brně, v Brati-
slavě a v Příbrami, kde tehdy působila 
Vysoká škola báňská8. Z původně plá-
novaných 5 000 zájemců o studium 
a práci v ČSR se celkový počet zvýšil 
v roce 1925 na 25 000 a bylo nutno při-
kročit k dalšímu zpřísnění podmínek 
při vydávání vstupních víz.

V SSSR nedošlo k předpokládané 
demokratizaci poměrů. Sovětský 
svaz uzavřel své hranice a přestal 
mít zájem o návrat „třídních nepřátel“.
Původně navrhovaný termín ukončení 
Ruské pomocné akce se z roku 1928 
přesunul až do roku 1938. Výše státní 

podpory určené pro studenty se po-
stupně citelně snižovala. Řízení a fi-
nancování Ruské pomocné akce přešlo 
z pravomoci Ministerstva zahranič-
ních věcí ČSR (emigranti přestali být 
vnímáni jako cizinci dočasně pobý-
vající v zemi) na jiná ministerstva, 
především na Ministerstvo financí, 
Ministerstvo školství a národní osvě-
ty, Ministerstvo sociální péče a Mini-
sterstvo veřejných prací. Významná 
byla i spolupráce s Československým 
červeným křížem, jehož předsedkyní 
byla Alice Masaryková. Celkem bylo 
jen ze státního rozpočtu od roku 1921 
do roku 1937 na Ruskou pomocnou 
akci uvolněno 508 034 511 Kč.9

Místo dočasných průkazů vydáva-
ných Ministerstvem zahraničí ČSR 
se začaly používat mezinárodní nan-
senovské pasy10. Po ukončení studií 
se absolventi koncem 20. let ucházeli 
o pracovní místa v ČSR včetně Podkar-
patské Rusi nebo odjížděli do dalších 
států, které měly zájem o mladé tech-
niky a lékaře. Absolventi českosloven-
ských vysokých škol nacházeli dobré 
uplatnění ve francouzských koloniích 
v Africe nebo v Jižní Americe. Ti, kte-
ří v ČSR zůstali, se postupně sžívali 
s prostředím a mnozí začali usilovat 
o získání domovského práva11, které 
bylo nezbytné při podávání žádosti 
o udělení československého státního 
občanství. 

V rámci bodu 3) Ruské pomocné 
akce přijeli do ČSR ruští odborníci 
světové úrovně, vysokoškolští pro-
fesoři, vědečtí pracovníci, technici, 
spisovatelé, žurnalisté, umělci apod. 
Řada z nich přednášela na českoslo-
venských vysokých školách, uplatnili 
se při organizaci kulturního života, 
v redakcích emigrantských knižních 
nakladatelství a v tisku. Také tato 

Kolek v hodnotě pěti švýcarských franků s podobiznou F. Nansena  Foto: archiv autorky

8  Vysoká škola báňská byla založena v Příbrami v r. 1849 a působila tam 90 let až do uzavření českých vysokých škol Němci v r. 1939.  
Po válce byla přeložena do Ostravy.

9  Viz SLÁDEK, Zdeněk – BĚLOŠEVSKÁ, Luba: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918–1939).
10  Nansenovské pasy byly mezinárodní průkazy totožnosti pro ruské a turecké občany (Armény), které umožňovaly cestování do států, 

jež podepsaly dohodu vyplývající z Ženevské konference z 5. 7. 1922. Platily do všech států s výjimkou SSSR. Kancelář pro vydávání 
těchto pasů byla i v Praze na Smíchově ve Švédské ul. č. p. 1258.

11  Domovské právo upravovalo právní vztah mezi obcí (městem) a jejími občany a bylo nezbytným předpokladem pro získání státního 
občanství. Uzákoněno bylo 3. 12. 1863 a platilo až do konce 2. světové války.
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činnost byla dotována z rozpočtu čes-
koslovenského státu a odpovídala vý-
znamu, který čelní představitelé ČSR 
přikládali povznesení obecné úrovně 
vzdělanosti a osvěty.

V této souvislosti je třeba zmínit 
snahu domácích politiků povýšit Čes-
koslovensko na centrum slovanského 
světa. Veškeré aktivity, které přispí-
valy k dosažení tohoto cíle, měly za-
ručenou státní podporu. Na českoslo-
venských vysokých školách studovali 
tehdy nejen emigranti z území bývalé 
Ruské říše, ale i Poláci, Lužičtí Srbové, 
Bulhaři a především Jugoslávci. 

V rámci RPA vznikla řada odbor-
ných ústavů, vědeckých společností, 
knihoven, muzeí, pěveckých sborů, 
divadelních skupin, nakladatelství. 
Všechny tyto aktivity obohacovaly 
vědecký a kulturní život Českosloven-
ska a přispívaly k propagaci Českoslo-
venska v Evropě i v zámoří. V době 
světové ekonomické krize a snižování 
dotací na financování Ruské pomocné 
akce bylo nutno řadu kulturních a vě-
deckých aktivit omezit, ale podpora 
těch nejvýznamnějších pokračovala 
i během války až do roku 1945.

V důsledku krácení státní finanční 
podpory zanikaly ve 30. letech růz-
né spolky a emigrantské organizace 
a omezovala se jejich vydavatelská 
činnost. Nejméně byla omezována 
sociální pomoc dětem, invalidům 

a práce neschopným. Také podpora 
těchto skupin pokračovala až do roku 
1945. Stejně tak trvala i podpora ně-
kolika významných emigrantských 
vědeckých institucí a až do roku 
1945 působilo v Praze jak ruské, tak 
ukrajinské gymnázium. 

Druhou vlnu odchodů ruských emi-
grantů z ČSR lze zaznamenat koncem 
30. let. V předtuše blížící se války ode-
šli především ti, kteří se cítili ohrože-
ní politickým směřováním Německa 
a jeho agresivní rasistickou rétorikou. 
Na Slovensko se tehdy stěhovali ti, kte-
ří v českých zemích nenacházeli nále-
žité uplatnění a v době vyhrocených 
protičeských nálad využili možnosti 
zaujmout místa, která opouštěli ze 
Slovenska vytlačovaní Češi.

Druhá světová válka 

Válečné období bylo těžké pro všechny 
obyvatele Evropy. Pro ruskou emigraci 
bylo velmi složité zaujmout k váleč-
nému dění jednoznačné stanovisko. 
V březnu 1939 se museli vyrovnat se 
zánikem ČSR, v srpnu téhož roku byli 
šokováni neočekávaným podpisem 
smlouvy mezi SSSR a Německem, 
smlouvy, která Německu umožnila do 
roku 1940 obsadit západní část Polska, 
Dánsko, Norsko, Belgii, Holandsko, 
Lucembursko a Francii a Sovětům 
zase východní Polsko a pobaltské 

státy. Stejně kritický byl okamžik, 
kdy Německo smlouvu porušilo a jeho 
armáda překročila sovětskou hranici. 
Lze uvést celou řadu protichůdných 
pocitů, s nimiž se museli ruští emi-
granti vyrovnat: přirozená láska ke 
všemu ruskému se mísila s nedůvě-
rou k SSSR, víra ve vítězství ruských 
(sovětských) zbraní a ke konci války 
hrdost na sovětské válečné úspěchy 
s obavami z možných německých nebo 
sovětských represí. Postoje se měnily 
v průběhu války a nebyly jednotné. 
Existovaly rozdíly mezi představiteli 
starší a mladší generace, mezi těmi, 
kteří získali, nebo nezískali českoslo-
venské občanství, mezi rodinami čistě 
ruskými a rodinami česko-ruskými, 
mezi úspěšnými a neúspěšnými. Mě-
nily se i postoje české společnosti: 
od rusofilství z počátku budování re-
publiky přes jisté zlhostejnění koncem 
20. let a nárůst nevraživosti k ruským 
emigrantům až k idealizujícímu obdivu 
k SSSR po vítězné bitvě u Stalingradu. 
S úspěšným postupem Rudé armády 
se názorové rozdíly začaly prohlu-
bovat a emigrantská pospolitost se 
rozkládala. 

Po zániku většiny emigrantských 
organizací zůstaly dvě poslední ob-
lasti, kde se ideologické postoje do 
značné míry tlumily a kam neproni-
kaly vyhrocené výměny názorů. Šlo 
především o prostředí pravoslavné 
církve a dodržování tradičních úkonů 
během církevního roku. Hojná účast 
na pravoslavných bohoslužbách a je-
jich společné prožívání, společný zpěv 
a poslech kázání oblíbených duchov-
ních uklidňovaly znepokojenou mysl 
a dávaly naději. Pro toto období byla 
charakteristická zvýšená úmrtnost. 
Postupně vymírala generace lidí, 
kteří přišli do ČSR ve zralém věku 
a zaujímali v emigrantské společnosti 
významné postavení. Loučení s jejími 
představiteli bylo vlastně loučením 
s minulostí. Hojně navštěvované po-
hřby a zádušní mše (panychidy) v rus-
ké kapli Zesnutí přesvaté Bohorodice 
na pražských Olšanských hřbitovech 
byly symbolem tohoto loučení. 

Druhou sjednocující oblastí byla 
péče o děti a mládež. Po celou válku 
existovala v Praze ruská mateřská Ruské spolkové reálné gymnázium v Praze na Pankráci Foto: archiv autorky
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školka, a i když francouzské gymnázi-
um stejně jako anglické byla zrušena, 
ruské reálné gymnázium a ukrajinské 
gymnázium válku přečkala. Kolem 
školky a gymnázií se utvořil široký 
okruh rodičů, prarodičů, příbuzných 
a dalších dobrovolníků, kteří se schá-
zeli, navštěvovali školní akce, pomá-
hali organizačně i finančně. Díky nim 
mohly existovat výlety a letní tábory, 
děti z chudších rodin se jich mohly 
účastnit zdarma a z vánočních besídek 
nebo velikonočních setkání si každý 
odnesl nějaký dárek.

V průběhu roku 1944 a na jaře 1945 
projížděly Prahou transporty civilních 
osob, které prchaly před postupující 
frontou. Byli to nejen obyvatelé Vý-
chodního Pruska, Litvy, Estonska 
a Lotyšska, ale i Němci okupovaných 
oblastí Běloruska a Ukrajiny. Pravo-
slavná církev se aktivně zapojila do 
pomocných akcí a sháněla pro ně 
ubytování, šatstvo, jídlo, léky i peníze. 

Od nich se členové ruské a ukrajinské 
emigrantské komunity dozvídali nejen 
o válečném utrpení, ale i o reálném 
životě v SSSR. Zprávy to byly dras-
tické a snaha utečenců dostat se co 
nejdál z dosahu sovětské moci byla 
zoufalá, ale ne všichni těmto zprávám 
věřili. Ti, kteří uvěřili, se začali obá-
vat o svou budoucnost a rozhodli se 
připojit k vlně utečenců. Byla to třetí 
a poslední vlna odchodů emigrantů ze 
země, která jim kdysi nabídla pomoc 
a ochranu. Později se vykládaly tak, 
že odcházeli především zámožní nebo 
ti, kteří spolupracovali s Němci a báli 
se postihů. Je to velmi zjednodušující 
vysvětlení. Odcházeli hlavně ti, kteří 
byli dobře informovaní, ti, kteří ne-
měli žádné závazky (svobodní nebo 
ženatí bez dětí, bez starých rodičů), 
ti, kteří měli silně vyvinutý pud se-
bezáchovy, ti, kteří byli ochotni za-
nechat vše a vydat se vstříc nejisté 
budoucnosti. Snáze se rozhodovali 

lidé, kteří měli v zahraničí dostatek 
spolehlivých kontaktů (příbuzen-
ských, přátelských, profesionálních) 
a byli si jisti, že se jim díky nim podaří 
vybudovat si někde v Evropě nebo za 
mořem novou existenci. Odcházeli 
jednotlivě i organizovaně. Skupinové 
odchody by se nemohly uskutečnit bez 
kontaktu s německými úřady, které 
organizovaly odsun německého civil-
ního obyvatelstva z Protektorátu na 
západ. Poslední uprchlíci opouštěli 
Prahu v době, kdy už tu byla nejen 
Rudá armáda, ale i členové sovětských 
bezpečnostních složek a začaly se ší-
řit poplašné zprávy o zatýkání členů 
emigrantské komunity.12

Na území Protektorátu Čechy 
a Morava zůstali ti, kteří vzhledem 
k pokročilému věku odmítali změnit 
dosavadní způsob života a odejít do ne-
jistoty, a ti, kteří považovali ČSR, kde 
již žili více než 20 let, za svůj domov. 
Mnozí z nich žili ve smíšených rusko-

12  POGORIELOVÁ, Bronislava: Pameti emigrantky 1945–1955. JIM, Bratislava (rok neuveden).

Pěvecký sbor žáků ruského gymnázia na Pankráci, válečné období   Foto: archiv autorky
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-českých manželstvích a před válkou 
získali československé občanství. Pře-
devším ti necítili pocit ohrožení. Co by 
se jim jako československým občanům 
mohlo stát? Od doby jejich mladistvé 
účasti v občanské válce už uplynulo 
čtvrt století. Všichni věřili, že válečný 
vítěz bude velkorysý, že mu bude zále-
žet na mínění ostatního světa a čtvrt 
století že je dostatečně dlouhá proml-
čecí doba. Další vývoj ukázal, jak se 
všichni mýlili a jaké měl tento omyl 
tragické následky. Vítězný Sovětský 
svaz na nic nezapomněl, nikomu nic 
neodpustil, pramálo mu záleželo na 
mínění ostatního světa a nejméně na 
mínění zákonných představitelů ČSR. 

„Osvobození“

Ode dne, kdy sovětská vojska překro-
čila východní hranice ČSR, můžeme 
zaznamenat vlnu zatýkání, věznění 
a deportací civilního obyvatelstva. 
Na Podkarpatské Rusi a na Slovensku 
mělo zatýkání masový charakter, na 
Moravě a v Čechách bylo většinou vý-
běrové, ale předem připravené a cílené.

Písemných dokumentů z tohoto 
období se zachovalo velmi málo. Jsou 
uloženy v archivech bývalého česko-
slovenského Federálního ministerstva 
zahraničních věcí, Ministerstva vnitra 
ČSR a Generální prokuratury. Shroma-
žďováním dokumentů o osudu ruských 
emigrantů se v průběhu uplynulých 
dvaceti let zabývalo občanské sdruže-
ní Oni byli první…, založené potomky 
odvlečených. Jeho hlavním iniciáto-
rem a nezapomenutelným předse-
dou byl Vladimír Bystrov13. Podařilo 
se vytvořit tzv. Částečný soupis se  
215 jmény odvlečených. Seznam není 
úplný a průběžně se pracuje na jeho 
doplňování. Zdrojem informací byly 
především dopisy, jimiž se příbuzní od-
vlečených obraceli na československé 

ministerstvo zahraničí a další institu-
ce s žádostmi o pomoc. Základní údaje 
je třeba hledat v archivech na území 
bývalého SSSR. Přístup k těmto zdro-
jům je však velmi obtížný, ale úplný 
soupis nebude nikdy možné sestavit 
bez spolupráce s nimi.

Důležitým zdrojem informací jsou 
osobní vzpomínky příbuzných, které 
členové sdružení zapisovali nebo které 
od nich získávali v písemné podobě 
(dopisy).14 Dokumentace sdružení 
byla předána do Národního archivu 
ČR a po příslušném zpracování bude 
zpřístupněna badatelům. Ve vzpo-
mínkách jsou zachyceny případy, kdy 
se čeští spoluobčané svých ruských 
přátel, sousedů a kolegů zastávali, ale 
i ty opačné, kdy naopak podávali in-
formace o místě jejich pobytu. Podob-
né případy se, bohužel, vyskytovaly 
i mezi členy emigrantské komunity. 
Ve vzpomínkách se opakují některá 
jména osob považovaných za udavače 
a spolupracovníky sovětské kontra-
špionážní organizace Smerš15.

Podle zjištěných dat zatýkání lze 
na mapě sledovat postup sovětských 
vojsk. První případy byly zdokumento-
vány v únoru 1945 v Popradu a ve Spiš-
ské Nové Vsi, v dubnu v Bratislavě, 
3. května v Ostravě, 9. května v Brně 
a od 11. května v Praze, kde zatýkání 
pokračovalo po celý květen, dokonce 
i o sobotách a nedělích. 

V Částečném soupisu 215 osob jsou 
pouze tři ženská jména. Většinu za-
tčených tvoří muži narození mezi lety 
1896 a 1905. V době občanské války 
jim bylo 13–22 let a do ČSR přijeli ve 
svých 16–25 letech. Podle jejich nízké-
ho věku lze soudit, že šlo o mladé řado-
vé vojáky nebo žáky kadetek, kteří teh-
dy nemohli mít žádné vysoké vojenské 
hodnosti a nemohli nést zodpovědnost 
za činy, z nichž byli v roce 1945 obviňo-
váni. Mezi zatčenými bylo též několik 

mužů, kteří opustili Rusko v dětském 
věku, nebo se dokonce už narodili 
v emigraci, mimo Rusko. Více než polo-
vina zadržených měla československé 
občanství, u 39 zatčených je uveden 
nansenovský pas nebo není státní pří-
slušnost zaznamenána vůbec. Z této 
skutečnosti vyplývá, že se ve většině 
případů jednalo o československé 
občany, kteří podle československých 
i mezinárodních zákonů nespadali pod 
pravomoc sovětských orgánů. Podle 
dosaženého vzdělání a společenského 
postavení šlo převážně o absolventy 
vysokých škol technického a přírodo-
vědného zaměření nebo o absolventy 
lékařských fakult. Byli to zkušení 
odborníci, které ČSR v následujících 
letech postrádala.16

Podle vyprávění příbuzných ve větši-
ně případů nešlo o zatýkání v pravém 
slova smyslu. Oběti byly pod různými 
záminkami (bylo třeba něco přečíst, 
přeložit, vysvětlit nebo ukázat cestu) 
vylákány z domova nebo z pracoviš-
tě. Rodina bývala ujišťována, že si 
nemusí dělat starosti, že to nebude 
dlouho trvat. Trvalo to však nejméně 
dlouhých deset let a mnozí se nevrátili 
nikdy a o jejich osudu není nic zná-
mo. V rozsudcích byl většinou citován 
paragraf č. 58-4 trestního zákoníku 
RSFSR (učastije v běloemigrantskich 
formirovanijach i antisovetskaja děja-
telnost, tj. účast na běloemigrantských 
aktivitách a antisovětská činnost), 
podle něhož byli odsouzeni nejméně 
k 10 letům pobytu v „pracovně výchov-
ných táborech“. Zatčení byli zároveň 
zbaveni práva na kontakt s příbuznými 
a platil pro ně zákaz korespondence. 
Jejich rodiny o nich po celou dobu věz-
nění neměly žádné zprávy, všechny 
dotazy, s nimiž se obracely na sovětské 
orgány, zůstávaly bez odezvy. Žily tak 
celá léta v nejistotě. Kromě duševního 
strádání měl tento stav i řadu eko-

13  Vladimír Bystrov (1935–2010), novinář a publicista z česko-ruské rodiny. Jeho otec Nikolaj Vladimírovič Bystrov (1899–1967) byl mezi 
zadrženými a k rodině do ČSR se vrátil po desetiletém pobytu v táborech nucených prací.

14  Viz např. PUŠKAREV, C. G.: Vospominanija istorika 1905–1945. Mosev, Moskva 1999. 
15  Smerš – sovětská kontrašpionážní organizace (zkratka slov „Smerť špionam“), jejíž činnost na území ČSR je nejnověji popsána v: 

SINĚVIRSKIJ, Nikolaj: Smerš. Rok v táboře nepřítele. ÚSTR, Praha 2014.
16  Viz KOPŘIVOVÁ, Anastasie: Osudy ruské emigrace v ČSR po r. 1945. In VEBER, Václav a kol.: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 

1918–1945. Ústav světových dějin FF UK, Praha 1993, s. 80–94.
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nomických důsledků. Rodiny přišly 
o živitele a ženy důchodového věku 
neměly nárok na důchod po manželo-
vi, protože nemohly předložit doklad 
o jeho úmrtí. Pokud se zatčení dožili 
konce lhůty svého věznění, vraceli se 
ke svým rodinám v letech 1955–1957. 
Z osob uvedených v Částečném sou-
pisu se jich vrátilo šedesát.

Poválečné období 

Zatčení části příslušníků ruské emi-
grace bylo začátkem rozkladu a lik-
vidace emigrantské komunity jako 
svébytného celku. Byla uzavřena 
ruská školka, ukrajinské gymnázi-
um zaniklo, ruské se změnilo na so-
větskou střední školu. Většina knih 
ze školních knihoven byla vzhledem 
k „ideologické závadnosti“ zničena. 

Představitelé ruské pravoslavné 
církve patřili před válkou pod juris-
dikci patriarchy a metropolity Jevlo-
gije17, hlavy ruské pravoslavné církve 
v zahraničí se sídlem v Paříži. V létě 
1945 považoval metropolita Jevlogij za 
správné, aby se zahraniční pravoslav-
ná církev vrátila pod jurisdikci ma-
teřské pravoslavné církve v Moskvě.18 
Tímto dobrovolným aktem převedl pod 
pravomoc moskevského patriarchy 
i všechny duchovní, jejichž předsta-
veným byl do té doby. V ČSR působil 
dlouhá léta oblíbený biskup vladyka 
Sergij19 a jeho pomocník archimand-
rita Isaakij20. První byl přeložen zprvu 
do Vídně, odtud do Berlína a posléze 
do Kazaně, kde v roce 1952 zemřel. 
Archimandrita Isaakij byl v květnu 
1945 zatčen, deportován do SSSR, po 
krátkém pobytu v pracovním táboře 
podmíněně propuštěn a poté pokračo-
val ve svém kněžském poslání v Alma 
Atě a posléze v Jelci. Nikdy však už 
nemohl překročit hranice SSSR a s bý-
valými pražskými farníky udržoval 
jen bedlivě sledovaný písemný styk. 
Noví kněží, kteří byli do ČSR vysíláni 
ze Sovětského svazu, se netěšili ta-

kové oblibě, a především důvěře jako 
jejich předchůdci. Věřící se obávali, 
že kromě kněžského poslání mohou 
mít i jiné, s vírou neslučitelné úkoly. 
Kostel přestal být místem duchovního 
života a zpověď bez plné důvěry ke 
zpovídajícímu ztratila očistnou moc. 

Kromě školy a kostela byly dalšími 
středisky ruského života čtyři druž-
stevní domy, které si ve 20. a 30. letech 
emigranti v Praze postavili. Nejstarší 
a nejznámější, tzv. Profesorský dům, 
stál na území Bubenče (dvojdům 
v Rooseveltově ulici), dva byly v Dej-
vicích (v ulici Jugoslávských partyzánů 
a dvojdům v Koulově ulici) a jeden ve 
Strašnicích (v Průběžné ulici). Také 
v těchto domech se zatýkalo. Společné 
neštěstí obyvatele domů nestmelilo, 
naopak se často stalo zdrojem vzá-
jemné nedůvěry. Rodiny zatčených 
podvědomě podezíraly nepostižené 
rodiny ze spolupráce se Sověty. Ro-
diny, kterých se zatýkání nedotklo, 
žily v nejistotě a stálém očekávání 
možného zatčení a ze strachu se po-
stiženým rodinám vyhýbaly.

Soužití v družstevních domech ne-
trvalo dlouho. Na začátku 50. let byla 

všechna dosavadní samostatná bytová 
družstva v ČSR sjednocena a většina 
Rusů byla ze svých domů vystěhována. 
Podle počtu pracujících členů rodiny 
jim pak byly přidělovány náhradní, 
většinou o mnoho menší byty. Nejvíc 
byli postiženi lidé důchodového věku. 
Na ty byl často činěn nátlak, aby se 
vystěhovali nejen z domu, ale i z Prahy, 
protože na hlavní město nebyli vázáni 
svým zaměstnáním. Představitelé rus-
ké inteligence, často vdovci nebo staří 
mládenci, dožívali poslední léta v do-
movech důchodců nebo v suterénních 
místnostech, ztraceni v neznámém 
a nepřátelském prostředí.

Po roce 1945 a zvláště po roce 1948 
pod vlivem ideologického tlaku po-
stupně zanikaly nejen ruské, ale i čes-
koslovenské tradiční spolky a organi-
zace (Sokol a Junák, sportovní kluby, 
některé politické strany, náboženské 
a dobročinné organizace apod.). Měnil 
se i oficiální pohled na význam čes-
koslovenských legií, na období první 
republiky a její čelné představitele. 
Mezi tabuizovaná a zatracovaná té-
mata patřila i Ruská pomocná akce 
a ruská emigrace jako celek.

17  Metropolita Jevlogij – Vasilij Semenovič Georgijevskij (1868–1946 Paříž).
18  Viz JEVLOGIJ, metropolita: Puť mojej žizni. YMCA Press, Paris, 1947. 
19  Vladyka Sergij, arcibiskup pražský – Arkadij Dmitrijevič Korolev (1881–1952 Kazaň).
20  Archimandrita Isaakij – Ivan Vasiljevič Vinogradov (1895–1981 Jelec).

Pražští pravoslavní duchovní archimandrita Isaakij a biskup kazaňský Sergij při svém posled
ním setkání, Kazaň 1952    Foto: archiv autorky
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Žádost Alexandra Gabčíka o finanční podpo
ru ze dne 21. května 1954 

Foto: AKPR

Prezident Ludvík Svoboda předává Gabčíkově 
sestře Františce Jankechové hvězdu I. třídy 
Čs. vojenského řádu bílého lva „Za vítězství“. 
Pražský hrad, 18. června 1968.

 Foto: achiv autora

61  Podle vyprávění Gabčíkovy praneteře 
Katariny Tomčíkové z března 2015 uscho-
val podivínský František Gabčík velké 
množství peněz pod sud v kuchyni tak, 
aby o nich nikdo z rodiny nevěděl. Nena-
šly se ani po jeho smrti. V roce 1953 přišla 
měnová reforma. Teprve dlouho po ní 
Mária Gabčíková peníze objevila. To už 
však neměly žádnou hodnotu.

62  AKPR, f. Kancelář prezidenta republiky, 
inv. č. 3083, sign. 608443/62, k. 857.

škodnění ve výši 18 600 Kč.61 Franti-
šek Gabčík zemřel v roce 1949.

Josefův bratr Alexander, jenž se 
v roce 1944 zúčastnil Slovenského ná-
rodního povstání, v polovině padesá-
tých let postupně one mocněl těžkým 
astmatem. Poslední roky strávil téměř 
bezvládný na lůžku. Opakovaně žádal 
Ministerstvo národní obrany a Kan-
celář prezidenta republiky, aby mu 
bylo vydáno osvědčení o účasti na 
národním boji za osvobození podle 
§ 8 zákona č. 255/1946 Sb. Bylo mu 
přiznáno několik jednorázových 
finančních příspěvků.62 Zemřel dne  
5. února 1967. Josefově sestře Fran-
tišce Jankechové předal prezident 
Ludvík Svoboda dne 18. června 1968 
nejvyšší čs. vyznamenání – hvězdu 
I. třídy Čs. vojenského řádu Bílého 
lva „Za vítězství“. Františka Janke-
chová zemřela v roce 1984. Poslední 
nositelka jména Gabčík, paní Mária 
Gabčíková, Josefova švagrová, zemřela 
v roce 1998. Všichni jsou pochováni 
na příkře se svažujícím terasovitém 
hřbitově v Poluvsii.

Z prohraného boje v kryptě kated-
rálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici Josef Gabčík přesto 
odešel jako vítěz.
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