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Právo azylu

Vítězství komunistů v únoru 1948 vyvolalo vlnu odchodu desetitisíců uprchlíků 

z Československa směrem na západ. Na druhé straně našly v komunistickém 

Československu azyl tisíce levicově orientovaných politických emigrantů. Tento 

příspěvek se zaměřuje zejména na problematiku vzniku a počátečního vývoje 

tzv. skupin politické emigrace v komunistickém Československu od roku 1948 

přibližně do poloviny 50. let dvacátého století.1

Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948 

MILAN BÁRTA

Politickou emigraci nacházející azyl 
na území Československa po roce 
1948 je nutné posuzovat v kontextu 
dění v ČSR a v ostatních zemích so-
větského bloku po skončení druhé 
světové války i v rámci vývoje me-
zinárodních vztahů v počátečních 
fázích studené války. Evropa v té 
době výrazně změnila svou tvář. 
Mezi faktory, které tyto změny vý-
znamně ovlivňovaly, patřily i rozsáh-
lé přesuny obyvatel, k nimž v té době 
docházelo; kontinent křižovaly růz-
né vlny emigrantů, reemigrantů, 
vyhnanců apod. Mezi nimi byly po-
četné skupiny komunistických emi-
grantů směřujících do Sovětského 
svazu a do zemí tzv. lidové demokra-
cie. Tyto přesuny vyvrcholily v letech 
1948–1949 a v omezené míře pokra-

čovaly – většinou utajeně – i po roz-
dělení Evropy železnou oponou.

Rozhodujícím podnětem pro utvá-
ření komunistické politické emigrace 
byla Stalinova snaha rozšířit vliv ko-
munismu a spolu s ním i hegemonii 
Sovětského svazu do dalších oblastí 
Evropy a odhodlání západních států 
tomu zabránit, což vedlo ke vzniku 
železné opony oddělující Východ a Zá-
pad a k počátku studené války. Situa-
ci komplikoval i složitý vnitropolitický 
vývoj jednotlivých států a celoevropský 
vzestup levicového hnutí po skončení 
války. Mnoho uprchlíků bylo ve sku-
tečnosti oběťmi velmocenské politiky 
sovětského diktátora J. V. Stalina, 
který je v rámci dosažení svých cílů 
neváhal obětovat (řečtí komunisté 
např. až do hořkého konce občanské 

války věřili v pomoc Sovětského svazu 
v nerovném boji).2 

V únoru 1948 proběhl v ČSR komu-
nistický převrat a země se tak ote-
vřeně začlenila do bloku států sesku-
pených kolem Sovětského svazu. 
Komunistická strana Československa 
mohla přejít od skryté a omezené 
podpory „bratrským stranám“ k po-
moci mnohem rozsáhlejší, přičemž 
mohla využít zdrojů celého státu.3 
Jednou z forem pomoci komunistic-
kým souputníkům bylo i přijetí levi-
cových politických emigrantů ze zemí 
západní Evropy. 

Československo již mezi dvěma svě-
tovými válkami nabídlo útočiště počet-
ným skupinám politických uprchlíků, 
ať již šlo o ruskou a ukrajinskou proti-
bolševickou emigraci4 nebo o německé 

1  Existence skupin politické emigrace v komunistickém Československu se dá zhruba rozdělit na několik období – příchod (1948–1951), 
utváření skupin emigrace (do poloviny 50. let), adaptace, rok 1968 a následný stav do r. 1989.

2  Ještě v průběhu druhé světové války si J. V. Stalin a W. Churchill známou „procentovou“ dohodou rozdělili sféry vlivu na Balkáně, 
přičemž výsadní postavení v Řecku získala Velká Británie (později vystřídaná Spojenými státy). Kremelský diktátor svůj postoj 
později částečně přehodnotil, pomoc poskytovaná komunistům v občanské válce Sovětským svazem však byla sporadická a omezi-
la se převážně na nesplněné sliby. Roli největšího podporovatele věci řeckých komunistů převzala Titova Jugoslávie, v níž protivlád-
ní bojovníci během těžkých bojů často nacházeli útočiště a která jim dodávala převážnou většinu zbraní, munice i potravin. Po 
roztržce mezi Stalinem a Titem došlo k postupnému omezování jugoslávské pomoci a v červenci 1949 bělehradská vláda státní hra-
nice se svým jižním sousedem zcela uzavřela.

3  O pomoci Komunistické straně Řecka v průběhu občanské války více HRADEČNÝ, Pavel: Zdrženlivý internacionalismus: občanská 
válka v Řecku a československá materiální pomoc Demokratické armádě Řecka. In: Soudobé dějiny, 2003, r. 10, č. 1–2, s. 58–92.

4  Více např. sborníky statí Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918–1945, vydávané Seminářem pro dějiny východní Evropy při 

Barta_Pravo azylu/V.indd   15Barta_Pravo azylu/V.indd   15 3/18/11   2:58:51 PM3/18/11   2:58:51 PM



16 2011 / 01 paměť a dějiny  

studie a články

odpůrce nacismu,5 azyl zde jednotliví 
političtí uprchlíci nacházeli také po 
skončení druhé světové války,6 avšak 
teprve po únoru 1948 začali přicházet 
hromadně a jejich podpora se stala sou-
částí ofi ciální politiky státu. Klíčovou 
roli při utváření skupin politické emi-
grace v Československu i v ostatních 
zemích východního bloku hrála teorie 
komunistického internacionalismu, kte-
rý neuznával národnostní rozdíly mezi 
komunisty a na jehož základě si komu-
nistické strany měly poskytovat vzájem-

nou pomoc ve společném boji proti ka-
pitalismu a imperialismu. V rámci této 
internacionální pomoci Československo 
– pod bedlivým dohledem a někdy i na 
popud Sovětského svazu – spolu s dal-
šími tzv. lidovědemokratickými státy 
nabídlo útočiště levicově orientovaným 
politickým emigrantům. Ofi ciálně tak 
mělo být lidem pronásledovaným pro své 
pokrokové politické přesvědčení poskyt-
nuto právo asylu. 7 Naprostá většina ute-
čenců přitom ve chvíli, kdy opouštěli své 
domovy, a stejně i jejich spolustraníci, 

kteří je přijímali v nových působištích, 
pevně věřili, že jejich pobyt mimo vlast 
je dočasný a že se brzy vrátí domů.

V Československu se tak postupně 
vytvořily čtyři větší skupiny uprchlí-
ků (z Jugoslávie, Řecka, Itálie a Špa-
nělska), které obdržely statut skupiny 
politické emigrace.8 Na přelomu srpna 
a září 1948 po zveřejnění protititov-
ské rezoluce Informačního byra ko-
munistických a dělnických stran se 
ustavila zpočátku nevelká skupina 
jugoslávské politické emigrace.9

Ústavu světových dějin FF UK v letech 1993–1996; SLÁDEK, Zdeněk – BĚLOŠEVSKÁ, Ljubov: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské 
emigrace v Československé republice (1918–1939). Euroslavica – Slovanský ústav AV ČR, Praha 2000.

5  Více např. ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal: Azyl nebo dočasné útočiště? Československo a uprchlíci před nacismem, 1933–1938. Pa-
seka, Litomyšl 2008; VESELÝ, Jiří: Azyl v Československu 1933–1938. Naše vojsko, Praha 1983.

6  V té době k nám např. dorazilo několik španělských politických emigrantů z Francie. Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) 
Archiv ÚV KSČ, Mezinárodní oddělení 1945–1962, svazek (dále jen sv.) 188, archivní jednotka (dále jen a. j.) 657. Situační zpráva o špa-
nělské politické emigraci v ČSR, prosinec 1950. Mnoho dalších cizinců pobývalo na našem území ofi ciálně, např. jugoslávští učni, italští 
dělníci atd., po únoru 1948 a při následném zostřování mezinárodního napětí se je čs. komunisté pokusili přesvědčit, aby požádali 
o politický azyl, ve většině případů však neuspěli.

7 Tamtéž, sv. 2, a. j. 6. Návrh na řešení otázky politických emigrantů, únor 1953.
8  Politický azyl na našem území nehledali samozřejmě pouze občané těchto čtyř států, jen oni však byli natolik organizovaní a početní, 

že mohli obdržet ofi ciální statut skupiny politické emigrace. V r. 1954 např. našlo v ČSR azyl 14 státních příslušníků Spojených států 
amerických, 3 Francouzi, 2 občané Velké Británie, 1 Australan a 4 Iránci. Tamtéž, Cizinci žijící v Československu na základě asylu, 
nedatováno.

9  K jugoslávské politické emigraci v Československu viz Archiv bezpečnostních složek (ABS), f. Historický fond MV (MV-H), archivní 

Mnoho levicových emigrantů muselo opustit své 
domovy kvůli velmocenské politice sovětského diktá-
tora J. V. Stalina Foto: NA

Častým hostem v Československu byla i legendární španělská revolucionářka Dolores Ibárruri, na 
snímku s Klementem Gottwaldem a Antonínem Zápotockým  Foto: NA
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Zdaleka nejpočetnější skupinu 
tvořili Řekové a Makedonci, kteří 
dorazili ve dvou velkých vlnách: nej-
prve děti v roce 1948 a dospělí rok po 
nich po skončení občanské války.10 
Převážná většina Italů k nám přišla 
tajně přes Rakousko v roce 1950 
a roku 1951 v Československu našly 
azyl nevelké skupiny španělských 
levicových uprchlíků ze západní 
Evropy a z Jugoslávie. V podstatě 
tak byl příchod politických azylantů 
ukončen na začátku 50. let. Počátkem 
února 1952 na území bývalého Česko-
slovenska (převážně v Čechách a na 
Moravě) žilo ofi ciálně 12 425 řeckých 
a makedonských (z toho 5700 dětí), 
314 italských, 193 španělských a 160 
jugoslávských politických emigran-
tů.11 V následujících letech se jejich 
počet měnil již jen málo a změny se 
zpravidla týkaly jednotlivců nebo 
jednotlivých rodin. K větším přesu-
nům docházelo v podstatě již pouze 
v rámci zemí východního bloku – 
od poloviny 50. let probíhalo např. 
tzv. slučování rodin řecké politické 
emigrace. V rámci této akce, jejímž 
výsledkem mělo být sloučení rodin, 
které byly rozděleny během občanské 
války a následně v emigraci, od nás 
v letech 1952–1954 odjelo 1470 Řeků 
(498 do Polska, 208 do Maďarska, 
87 do Bulharska, 211 do Rumunska 
a 466 do SSSR), k nám naopak do-
razilo 1210 Řeků (544 z Polska, 234 
z Maďarska, 114 z Bulharska a 318 
z Rumunska).12 

Srovnávat tyto skupiny je obtížné, 
každá z nich měla celou řadu specifi k, 
lišily se od sebe způsobem příchodu, 
počtem, sociálním složením, rozmís-

číslo 181, Jugoslávská politická emigrace v ČSSR 1948–1965; z vydaných prací např. VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Formování jugoslávské 
informbyrovské emigrace v Československu. In: Slovanské historické studie, 2003, sv. 29, s. 123–211.

10  Osudy řeckých emigrantů jsou poměrně dobře zmapovány a existuje k nim rozsáhlá literatura, např. BOTU, Antula – KONEČNÝ, Milan: 
Řečtí uprchlíci. Kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948–1989. Řecká obec Praha, Praha 2005; CIRONIS, Petros: Akce 
„Řecké děti 1948“. Dokumenty, vzpomínky a komentáře na emigraci helénských dětí v roce 1948 do Československa. SOkA Rokycany, Rokyca-
ny 2001; HRADEČNÝ, Pavel: Řecká komunita v Československu. Její vznik a počáteční vývoj (1948–1954). Studijní materiály Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR. ÚSD AV ČR, Praha 2000. 

11  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Mezinárodní oddělení 1945–1962, sv. 139, a. j. 546. 
12  Archiv ministerstva zahraničních věcí, f. Teritoriální odbor 1946–1955, Řecko, krabice 2, složka Politické věci, č. j. 413.984, dokument 

č. 31.

Soupis materiální pomoci, kterou Československo poskytlo řecké komunistické protivládní armádě 
Zdroj: NA
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těním v ČSR, ale i mezinárodněpoli-
tickým postavením a postojem ke 
komunismu v jejich domovských ze-
mích. (Tato studie se proto soustře-
ďuje na obecný popis vytváření těch-
to skupin.) Přirozená byla snaha 
oddělit politické uprchlíky od ostat-
ních emigrantů již na hranicích. Za-
tímco například o statutu Řeků 
a Makedonců, kteří k nám přicházeli 
ve velkých transportech přes Polsko, 
nebylo pochyb, řada dalších se do 
Československa dostala nejrůznějšími 
ilegálními cestami přes hranice (a to 
jak přes západní, tak přes východní). 
Ústřední výbor Komunistické strany 
Československa proto vydal řadu po-
kynů pro Státní bezpečnost a pohra-
niční útvary, aby politické běžence 
nevracely přes hranice zpět, ale po-
skytly jim útočiště a co nejrychleji je 
předaly orgánům KSČ. Následovaly 
důkladné prověrky, zda se skutečně 
jedná o politické utečence levicového 
smýšlení. Ne všem, kdo se snažili 
o uznání práva politických emigrantů, 
bylo toto právo přiznáno.13

Dalším důležitým podnětem byla 
většinou prosba některé ze západo-
evropských komunistických stran 
Sovětskému svazu a zemím lidové 
demokracie o pomoc při umístění 
svých členů, kteří již nemohli z poli-
tických důvodů setrvávat ve své vlas-
ti (v případě Jugoslávie snaha vytvořit 
protititovské opoziční centrum v za-
hraničí). Během následných jednání 
se KSČ jménem ČSR zavazovala, že 
převezme určitý počet uprchlíků, jimž 
poskytne všestrannou pomoc. Tato 
jednání byla většinou spojena s dal-
šími konzultacemi se SSSR a ostatní-
mi jeho satelity, které také přijímaly 
část uprchlíků. 

Vlastní příchod uprchlíků se veli-
ce lišil případ od případu. Vedle po-
četných organizovaných transportů 
(především řeckých dětí a protivlád-
ních bojovníků) přicházely i malé 
skupinky či jednotlivci. Většina pří-
chozích se do ČSR dostávala přes 
polské přístavy a poté vlakem na čs. 
hranice. Někteří přicházeli s velkou 
slávou (např. Španělé a Řekové), dal-
ší přecházeli hranice tajně a na cizí 
pasy (na přísném utajení a konspira-
ci trvala zejména italská komunis-
tická strana).14 

Po příchodu do Českoslo ven ska 
byli jednotlivci či malé skupiny ute-
čenců ubytováváni ve zvlášť vybra-
ných ubytovnách a hotelích, kde 
čekali na prověření a zařazení mezi 
politickou emigraci. Velké skupiny 
uprchlíků z válkou zmítaného Řecka, 
v nichž bylo mnoho utečenců ve 
špatném psychickém i fyzickém 
stavu, byly umístěny v karanténních 
táborech a zařízeních, kde se jich 
ujali pracovníci sociálního odboru 
Československého červeného kříže. 
Ti se starali o jejich základní potře-
by (ošacení, jídlo, lékařskou péči 
apod.). Souhrnný dohled nad emi-
grací – včetně politické – vykonáva-
lo mezinárodní oddělení ÚV KSČ, 
které mělo ve spolupráci s vedením 
emigrace zajišťovat prověřování 
příchozích, jejich zařazování do 
práce, politické vedení, sociální za-
jištění atd. Spoléhat přitom mohlo 
na pomoc státních i stranických 
organizací, úřadů a společností 
(např. Společnost přátel demokra-
tického Španělska či Českoslo ven-
sko-řecká společnost) i na výsledky 
celonárodních sbírek pořádaných ve 
prospěch utečenců.

Při organizování činnosti levicové 
emigrace se vycházelo ze zásady, že 
na území ČSR nemohou politicky 
pracovat základní organizace zahra-
ničních komunistických nebo jiných 
stran. Uprchlíky však z praktických 
důvodů nebylo možné brát ani jako 
členy KSČ. Ocitali se tak v jakémsi 
politickém vakuu. Skupiny politic-
kých emigrantů byly proto defi nová-
ny jako skupiny sdružující cizí státní 
příslušníky – označované také jako 
revoluční emigranti – spojující se za 
účelem společného rozvíjení stranicko-
-politické a stranicko-organizační 
práce pod vedení ÚV KSČ.15 Členství 
v těchto skupinách se získávalo jen 
na základě doporučení zahraniční 
komunistické strany a po schválení 
mezinárodním oddělením ÚV KSČ, 
které také rozhodovaly o obsazení 
vedoucích funkcí. Vedoucí orgány 
skupin politické emigrace (např. 
italská Ústřední pracovní komise 
nebo Řecký komitét) měly pouze 
omezené pravomoci, rozhodování 
o podstatných záležitostech spadalo 
do kompetence vedení příslušné ko-
munistické strany a KSČ. ÚV KSČ 
také ze svých prostředků hradil vět-
šinu nákladů spojených s existencí 
skupin politické emigrace.

Mezi emigranty převládali muži; 
jednalo se většinou o bývalé party-
zány a vojáky.16 Mnoho jich bylo ve 
špatném zdravotním stavu, řada 
z nich potřebovala bezodkladné lé-
čení nebo byla přímo invalidní. Vět-
šina z nich kromě válčení dříve vy-
konávala pouze nekvalif ikované 
práce (především příchozí z horna-
tých oblastí severního Řecka). Zá-
kladní podmínkou jejich uplatnění 
u nás byla proto různá profesní ško-

13  V r. 1949 např. Komunistická strana Španělska nedoporučila přijetí skupiny uprchlíků s tím, že jde o podezřelé živly, mezi nimiž nejsou 
ani soudruzi ani skuteční resistenti…, a dodala, že za ně nemůže převzít zodpovědnost. NA, f. Archiv ÚV KSČ, Mezinárodní oddělení 
1945–1962, sv. 192, a. j. 676.

14  Italští političtí uprchlíci se k nám dostávali za pomoci složitých tajných hesel a znamení přes Rakousko prostřednictvím sovětských 
okupačních vojsk. Tamtéž, sv. 50, a. j. 243.

15  Tamtéž, sv. 50, a. j. 237. Zásady pro organizování stranicko-politické práce ve skupinách politických emigrantů v ČSR, nedatováno.
16  Např. mezi Italy 91 % soudruhů bylo členy řádných partyzánských skupin za národně-osvobozeneckých bojů a zbývající soudruzi se zúčastni-

li politických a odborářských bojů v Itálii. Tamtéž.
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17  NA, f. Archiv ÚV KSČ, Mezinárodní oddělení 1945–1962, sv. 146, a. j. 572.
18  Tamtéž.
19  Např. řečtí emigranti byli děleni do čtyř skupin. Poměrně největší záruku politické spolehlivosti dávali většinou mladí bývalí příslušníci 

Demokratické armády Řecka, vedle nich u nás pobývali uprchlíci z pohoří Gramos, kteří se aktivně bojů nezúčastnili, ale byli ohroženi 
perzekucí ze strany vlády monarchofašistů, dále k nám přišli uprchlíci ze zbytku Řecka, kteří nesouhlasili s režimem, a jako nejméně 
spolehliví a ovlivnění titoismem se jevili příchozí z Jugoslávie. Tamtéž, sv. 145, a. j. 571. 

20  Shrnuje to zpráva o řeckých emigrantech, která uvádí, že bohužel řadu vedoucích funkcí zaujímá stále ještě do značné míry inteligence […] 
i když máme dost dělnických kádrů. Tamtéž, sv. 141, a. j. 550/1. Zpráva o situaci v řecké emigraci, 28. 1. 1957.

21  Více HRADEČNÝ, Pavel: „Neexistující“ exulanti: zajatí řečtí vojáci v Československu (od roku 1949 do poloviny 50. let). In: DVOŘÁK, 
Tomáš – VLČEK, Radomír – VYKOUPIL, Libor (eds.): Milý Bore. Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, 
kolegové a žáci. Historický ústav AV ČR – Historický ústav FF MU – Matice moravská, Brno 2003, s. 201–212.

lení a zaučení. Postupně se dostáva-
li i do průmyslu a tím do velkých 
průmyslových center (Ostravsko, 
Brno, severní Čechy). 

Členové těchto skupin měli určité 
povinnosti (např. aktivně se účastnit 
stranicko-politického života ve sku-
pině a plnit úkoly z toho vyplývající, 
zdokonalovat se v teorii marxismu-
-leninismu, dodržovat zákony ČSR, 
ale i platit členské příspěvky atd.) 
a také práva (právo účastnit se všech 
schůzí týkajících se otázek emigra-
ce, možnost účastnit se školení 
pořádaných KSČ, obracet se s pro-
blémy přímo na ÚV KSČ atd.). 

Náplní práce levicových emigrantů 
byla zejména zpočátku – kdy se před-
pokládal jejich brzký návrat domů – 
především politická výchova. Očeká-
vali změnu režimu v domovských 
státech, kde se s nimi počítalo jako 
s budoucími vedoucími kádry, k čemuž 
měli být připraveni na našem území. 
Měli přitom všestrannou podporu 
mezinárodního oddělení ÚV KSČ, 
vydávali pravidelné interní bulletiny 
i časopisy, měli vlastní rozhlasové 
vysílání, pro emigranty se pořádala 
nejrůznější školení, speciální kurzy 
politické školy apod. V některých 
případech žádalo po čs. straně vede-
ní komunistických stran i možnost 
vojenského výcviku emigrantů (např. 
pro Řeky byl v Mikulovicích na Mo-
ravě vybudován výcvikový tábor pro 
záškodníky a partyzány).17 

Za porušení stranických povinnos-
tí mohlo vedení skupiny politických 
emigrantů udělit členu důtku, vedení 
politické emigrace potom důtku s vý-
strahou, v závažných případech po 

dohodě mezi vedením „bratrské stra-
ny“ a ÚV KSČ hrozilo i vyloučení. 

Důležitým prvkem při zařazování 
do skupin politické emigrace bylo 
prověřování a kádrování emigrantů. 
Všem byly bezprostředně po příjezdu 
do ČSR odebrány pasy a cestovní do-
klady, uložené následně na ÚV KSČ 
a v ústředí emigrace (cesty do zahra-
ničí byly povolovány jen zvláště urče-
ným jednotlivcům), a nahrazeny čs. 
prozatímními průkazy, které mohly 
být opakovaně prodlužovány. Mezi-
národní oddělení v přístupu k uprch-
líkům uplatňovalo zásadu „důvěřuj, 
ale prověřuj,“18 přičemž hlásalo, že je 
jasné, že nelze předpokládat, že kaž-
dý emigrant je špion, na druhou stra-
nu ale varovalo před přílišnou důvě-
řivostí, hlavně u příchozích z Titovy 
Jugoslávie.19 Z Jugoslávie ovšem přišla 
největší část utečenců, ať se již jed-
nalo o občany tohoto balkánského 
státu nebo o skupiny Španělů a Řeků, 
kteří museli zemi opustit po roztržce 
mezi Stalinem a Titem. V čele emi-
grantů navíc stáli většinou příslušní-
ci inteligence a důstojníci, kteří ne-
byli pro KSČ důvěryhodní a politicky 
přijatelní, proto je při nejbližších 
vhodných příležitostech nahrazovali 
dělníci.20

Emigranti se od počátku dostali 
také do hledáčku Státní bezpečnos-
ti, která pro jejich kontrolu v rámci 
kontrarozvědky zřídila samostatný 
referát. V rámci kontroly uprchlíků 
zavedli příslušníci StB celou řadu 
osobních i objektových svazků, s úspě-
chem se většinou setkaly i snahy o vy-
tvoření sítí tajných spolupracovníků 
mezi utečenci. Někteří uprchlíci byli 

v důsledku opakovaných kádrových 
čistek vyloučeni z řad politické emi-
grace, jiní vyhoštěni, další dokonce 
odsouzeni. Vyvrcholením těchto ak-
tivit byl postup čs. úřadů proti více 
než osmi desítkám zajatců z řad řec-
ké královské armády, které s sebou 
přivedli řečtí emigranti, aniž o tom 
československou stranu uvědomili. 
Ta se o záležitosti dozvěděla až ve 
chvíli, kdy se zajatci – v té době se 
již volně pohybovali mezi emigrací – 
pokoušeli uprchnout přes hranice na 
Západ. Řecko se snažilo celou kauzu 
politicky využít během jednání OSN 
a žádalo navrácení všech zajatců. Čs. 
Bezpečnost je proto urychleně pozatý-
kala a ve zinscenovaném procesu byli 
odsouzeni za zradu a špionáž.21 

V čele mezinárodního oddělení ÚV KSČ stál na 
počátku 50. let Bedřich Geminder Foto: NA
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Je třeba přiznat, že vedoucí činite-
lé řecké emigrace v Československu 
požadovali pro bývalé zajatce daleko 
přísnější tresty, navrhovali dokonce 
ustavení jakýchsi „čestných důstoj-
nických tribunálů“, které měly pro-
vinilce soudit podle vojenských zá-
konů, na jejichž základě měli být 
odsouzeni k trestu smrti. Skupiny 
politických emigrantů byly vůbec ve 
věcech politické kontroly velmi ak-
tivní a často samy upozorňovaly na 
podezřelé z vlastních řad (potencio-
nální titovce, špiony, buržoazní ele-
menty, příchozí ze Západu apod.). 
Není třeba dodávat, že se tak často 
pokoušely řešit osobní problémy 
a animozity. 

Vedoucí představitelé komunistic-
kých stran států, jejichž občané 
našli azyl v Československu, si nad 
uprchlíky přirozeně chtěli udržet 
kontrolu. Žádali proto, aby emigran-
ti byli drženi pohromadě a pokud 
možno odděleně od čs. občanů, pro-
ti čemuž stranické orgány KSČ zpo-
čátku nic nenamítaly a snažily se 
vyjít tomuto požadavku vstříc. Sku-
piny byly proto utvářeny na územním 
základě podle přísně centralistické-
ho řádu, který měl umožnit jednotné 
vedení a kontrolu emigrace. Utečen-
ci z Jugoslávie tak našli útočiště téměř 
výhradně v Praze, první španělští 
političtí emigranti v Praze a pozděj-
ší příchozí potom většinou v Ústí nad 
Labem, Italové byli zpravidla rozmís-
těni ve velkých městech (Praha, Brno, 
Ústí nad Labem) a Řekové nalezli 
útočiště v převážně zemědělských 
pohraničních okresech severní Mo-
ravy a severovýchodních Čech, 
z nichž bylo přednedávnem vysídle-
no německé obyvatelstvo a které 
připomínaly jejich domovinu.

Největším problémem azylantů, 
zejména v počátcích, byla pochopi-
telně jazyková bariéra. Když se uká-
zalo, že se jejich pobyt u nás protáh-
ne, stala se pro emigranty prioritou 
výuka češtiny.

Zcela zásadně ovlivňovaly život 
politických emigrantů u nás změny 
ve vztazích mezi Východem a Zápa-
dem a vnitřní vývoj sovětského bloku 

a Československa. S ubíhajícím časem 
a s poznáním, že se jejich návrat do 
vlasti přinejmenším na dlouhou dobu 
odkládá, však příslušným funkcio-
nářům KSČ začalo poloautonomní 
postavení emigrantů vadit. Snažili 
se proto převzít nad nimi celkovou 
kontrolu a začlenit je do společnosti. 
Zesílila snaha zapojit do spolupráce 
se skupinami politických emigrantů 

regionální orgány komunistické moci 
(především krajské a okresní národ-
ní výbory) a umožnit tak emigrantům 
snazší zařazení do společnosti. Ne-
mohli sice být přijímáni do KSČ (pa-
novaly obavy, že toho zneužijí nepřá-
telští jedinci v řadách emigrace), 
mohli však vstupovat do jiných or-
ganizací (Revoluční odborové hnutí, 
Československý svaz mládeže apod.). 

Závěrečné zhodnocení svazku vedeného StB na jugoslávské politické emigranty Zdroj: ABS
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Většina emigrantů nakonec našla 
práci v průmyslu (krachem skončil 
pokus o založení čistě řeckého JZD 
v Černé Vodě, úspěšné naopak bylo 
JZD italských emigrantů v Ploskovi-
cích, které patřilo v plnění předepsa-
ných norem mezi nejlepší v kraji). 
Uvolnění tuhého centralistického 
režimu, adaptace na život v Česko-
slovensku a hledání nového uplatně-
ní dalo emigrantům možnost volné-
ho stěhování, takže se rozptýlili po 
celém území našeho státu (vedení 
zůstalo většinou v Praze). 

Ne všichni však byli ochotni vzdát 
snahu o návrat domů. Jugoslávská 
protititovská emigrace se nedoká-
zala vyrovnat s tím, že Tito zůstane 
v Jugoslávii u moci, a do poloviny 
60. let minulého století se prakticky 
rozpadla. Část emigrantů se vrátila 
zejména ve druhé polovině 50. let 
s využitím různých amnestií, další 
byli vysláni do domovských zemí na 
falešné pasy a pověřeni ilegální pra-
cí,22 do Řecka byly dokonce vypra-
veny dva legální transporty navrá-
tilců.23 Byli však i takoví, zejména 
z řad vedoucích pracovníků emigra-
ce, kterým komunistické strany 
v obavách z dekonspirace a zatčení 
návrat přísně zakázaly. Část emi-
grantů u nás uzavřela manželství 
a požádala o československé státní 
občanství. 

V roce 1968 velká část emigrantů 
podporovala reformní snahy ve spo-
lečnosti a stejně jako jejich domovské 
strany (s výjimkou části Komunistic-
ké strany Řecka) odsoudila srpnovou 
okupaci. Vývoj v Československu byl 
dokonce jedním z rozhodujících pod-
nětů pro rozdělení řecké komunistic-
ké strany na prozápadní reformní část Výřez z fotoalba, ve kterém StB shromažďovala portréty jugoslávských politických emigrantů  Foto: ABS

22  V první polovině 50. let byla v Itálii vyhlášena amnestie na trestné činy spáchané do r. 1946. Týkala se také zhruba 90 Italů žijících 
v ČSR. Italská komunistická strana navrhovala, aby se dvě třetiny z nich vrátily do vlasti legálně, tj. aby se přihlásili na italské amba-
sádě, která jim umožní návrat. Nejprve však měl být vybrán jeden spolehlivý soudruh, který měl vyzkoušet, jak budou italské orgány na 
jeho žádost o repatriaci reagovat. V kladném případě se měli přihlásit i ostatní, ovšem všichni najednou, aby italské orgány neměly 
možnost je nějakým způsobem odděleně internovat. Zbylé zhruba dvě desítky Italů se měly na Apeninský poloostrov vrátit ilegálně. 
Jednalo se většinou o soudruhy, kteří mají vysoké tresty a jsou známí funkcionáři. NA, f. Archiv ÚV KSČ, Mezinárodní oddělení 1945–1962, 
sv. 50, a. j. 243, Záznam o jednání se zástupcem ÚV KSI s. Lampredim ze dne 25. 11. 1954.

23  V r. 1954 se ve dvou transportech vrátilo do Řecka 747 osob. Dalších 640 lidí žádajících o návrat odmítla aténská vláda přijmout a 126 se 
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nazvanou KSŘ esoteriko a prosovět-
skou stalinistickou KSŘ exoteriko. 
Mnoho emigrantů na protest proti 
nástupu normalizační politiky Čes-
koslovensko opustilo. V podstatě tu 
nakonec z politických emigrantů zů-
stali ve větším počtu jen Řekové. Ti 
si také tento statut podrželi až do roku 
1987, kdy jim byl čs. úřady zrušen. Ani 
poté jim však Státní bezpečnost ne-
přestala věnovat pozornost. Vedla 
v evidenci problematiku Řecka – někdy 
nazývanou i „problematika řecké 
emigrace“ – až do konce své existen-
ce v roce 1990.24

Příchod skupin politických emi-
grantů je zajímavou epizodou v his-
torii komunistického Československa. 
V Čechách dodnes žije řecká menši-
na, jejíž příslušníci nadále uchová-
vají národní povědomí, přestože jsou 
jinak v plné míře integrováni do naší 
společnosti. Dnes jejich počet dosa-
huje asi tří a půl tisíc osob. V hospo-
dářském, společenském i kulturním 
životě naší země hrají velmi aktivní 
a nepřehlédnutelnou roli.

jich nakonec, ač se k odjezdu přihlásili, na stanovené místo nedostavilo. HRADEČNÝ, Pavel: Řecká komunita v Československu, s. 72.
24  Ještě v polovině 80. let 20. století zahájili pracovníci 4. odboru II. správy SNB na základě několika pohlednic adresovaných do Řecka, na 

nichž nalezli vytlačené číslice, akci „Amfora“ s cílem objevit možné spolupracovníky řecké zpravodajské služby v řadách emigrantů. Po 
několika letech byla kauza ukončena s tím, že se nikomu ze sledovaných nepodařilo prokázat nepřátelské úmysly vůči Československu. 

Řecké a makedonské děti účastnící se přejmenování mostu Edvarda Beneše na most Nikose Belojanise a snímek ze slavnostního aktu, Ústí nad Labem, 1952
 Foto: Archiv města Ústí nad Labem

Řečtí emigranti v Ústí nad Labem Foto: Archiv města Ústí nad Labem

Barta_Pravo azylu/V.indd   22Barta_Pravo azylu/V.indd   22 3/18/11   2:58:52 PM3/18/11   2:58:52 PM


