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Horoucím idealistou

Antonín Vodseďálek se narodil 5. srpna 
1899 v Mostě do rodiny železničního 
inženýra a vrchního rady čs. státních 
drah Antonína Vodseďálka staršího. 
V Mostě ale žili Vodseďálkovi pouze 
do listopadu 1903, kdy byl otec slu-
žebně přeřazen do nedalekých Loun. 
O Antonínově dospívání neexistuje 
mnoho záznamů. Již od útlého mládí 
byl nepochybně svými rodiči vycho-
váván k vlastenectví a kulturnímu 
rozhledu. Postupně rostl i jeho zájem 
o českou historii, jazyk a kulturu. 
V Lounech dokončil základní školní 

docházku, na přání otce poté začal 
studovat na místním reálném učilišti. 
Zde se také prvně seznámil s o něko-
lik let starším lounským rodákem 
Jaroslavem Štrombachem – právě 
tato známost sehrála v jeho pozděj-
ším životě podstatnou roli. Z učiliště 
Antonín přestoupil na lounské gym-
názium, po jehož absolvování se začal 
připravovat na vysokoškolská studia 
v Praze.4 

Jeho plány však přerušila první 
světová válka. Jako dobrovolník na-
rukoval do rakousko-uherské armády, 
v jejíchž řadách sloužil až do října 1918. 
Válečné zážitky měly zcela jistě vliv na 

jeho další směřování a sociální cítění. 
Brzy po návratu do vlasti vstoupil do 
organizace Mladá generace, jež byla 
mládežnickou odnoží České státopráv-
ní demokracie (v březnu 1919 přejme-
nované na Československou národní 
demokracii), v letech 1919–1921 byl 
dokonce předsedou její pobočky v Lou-
nech. Ve zmiňované organizaci ale brzy 
došlo k rozkolu a část mládeže, včet-
ně Vodseďálka, se připojila k sociál-
nědemokratickému hnutí. I v rámci 
Československé sociálně demokra-
tické strany dělnické se však stejně 
jako řada dalších, převážně mladých 
lidí, radikalizoval a připojil se k její 

1  Na veřejnost proniklo především svědectví českého učitele Jiřího Bezděka. Ve snaze pomoci dosud uvězněným kolegům sepsal po svém 
návratu od ČSR v roce 1936 o celé události několik zpráv pro československé úřady, své vzpomínky zároveň publikoval i v tisku a spo-
lečensko-vědních časopisech – nejčastěji v zeměpisném časopise Širým světem. Např. BEZDĚK, Jiří: Ze Solověckých ostrovů do východ-
ní Sibiře. Širým světem, 1938, roč. 15, č. 5–11, s. 267–273, 321–325, 379–382, 437–441, 510–514, 555–560. O osudech Jiřího Bezděka blíže 
DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný. Učitel Bezděk v soukolí totalitních režimů. Paměť 
a dějiny, 2011, roč. 5, č. 4, s. 89–107; FILIP, Zdeněk: Případ učitele Bezděka. Severomoravský příspěvek k dějinám stalinských represí. 
In: SMor (Vlastivědný sborník Severní Morava), 1990, sv. 59, s. 23–38.

2  Např. FILIP, Zdeněk: Proces s českými učiteli na Ukrajině. In: RÝDL, Karel a kol.: Historia magistra vitae – vita magistra historiae. Sborník 
statí k 75. narozeninám univ. prof. Dr. Josefa Cacha. Karolinum, Praha 1998, s. 62–69; VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů II. 
(1914–1945). Reedice pro elektronické vydání. Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, Praha 1998, s. 65–66. Viz http://www.scvp.eu/
downloads/Dejiny_volynskych_cechu_2.pdf (citováno k 29. 11. 2013); BORÁK, Mečislav: České stopy v gulagu. Z výzkumu perzekuce 
Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu. Slezské zemské muzeum v Opavě, Opava 2003, s. 63–64.

3  Osud Antonína Vodseďálka nejpodrobněji popsal ukrajinský historik Jurij Ševčuk, jenž se mohl jako jeden z prvních ukrajinských 
historiků seznámit s archivními materiály z procesu s českými učiteli. Viz ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek. Reabilitovani 
istorijeju. Žytomyrska oblasť, kn. 2. Polissja, Žytomyr 2008, s. 83–87.

4  Tamtéž, s. 83.

Antonín Vodseďálek a proces  
s českými učiteli na Ukrajině

Soudní proces s českými učiteli, který se odehrál v červnu roku 1931 před 
Nejvyšším soudem SSSR v Charkově, byl ve své době největším procesem 
s příslušníky české menšiny usazenými na Ukrajině. I když jeho průběh a 
okolnosti, které mu předcházely, byly v minulosti již několikrát popsány jak 
samotnými pamětníky,1 tak i historiky,2 stále kolem celé události existuje řada 
nezodpovězených otázek. Nejasný zůstává i osud údajné hlavy celého spiknutí, 
českého učitele Antonína Vodseďálka.3

Jan dvořák 

PD_04_2013.indb   97 12/19/13   11:07 AM



98 2013/04 paměť a dějiny  

příběh 20. století

komunistické frakci.5 Jeho otec, sám 
člen národně demokratické strany, 
později vysvětloval synovo vzplanutí 
pro radikálně levicové myšlenky takto: 
Můj syn ve víru poválečné psychosy a po-
válečného poblouznění v jeho ideovém 
pojetí politicko-sociálním uvázl v osidlech 
komunistického snění […] Vlivem něko-
lika různých okolností: narukoval po 
maturitě na reálce jako 18letý k vojsku, 
oženil se ve 22 letech proti naší vůli a bez 
našeho vědomí s dívkou komunistického 
smýšlení a byl jí ovlivňován v názorech 
komunistických, jakož ve stejných ná-
zorech prof. Josefem Fišerem, spisovate-
lem Antonínem Sovou a později Ivanem 
Olbrachtem, se kterým jistý čas působil 
v Sovětské misi v Praze. Tím stále více 
upadal do víru politiky strany komunis-
tické.6  Tou ženou, která měla mít podle 
otcových slov zásadní vliv na synovo 
politické smýšlení, byla Marie Bieblo-
vá, sestra budoucího slavného českého 

básníka Konstantina Biebla. Sezná-
mili se pravděpodobně v Lounech –  
vždyť Bieblovi žili v nedalekém Sla-
větíně – a v roce 1921 uzavřeli sňatek.7

V témže roce začal A. Vodseďálek 
konečně studovat na Filozofické fakul-
tě UK a o rok později zahájil i pedago-
gickou činnost, když nastoupil jako 
učitel v obci Ledce u Plzně. Ovšem již 
na jaře 1923 mu bylo kvůli propagaci 
komunismu zakázáno nadále vyko-
návat učitelské povolání. Dokonce 
byl pohnán k soudu, případ byl ale 
nakonec uzavřen pro neprokázání 
viny. Ani soudní stíhání ho očividně 
neodradilo od další činnosti, naopak po 
přestěhování do Prahy dále stupňoval 
své aktivity v rámci stranické práce.8  

Začátkem roku 1924 pak na základě 
instrukce ÚV KSČ odešel na Podkar-
patskou Rus, kvůli čemuž zanechal 
vysokoškolských studií. V Užhorodu 
nastoupil jako pomocná úřednická síla 

v kanceláři místního komunistického 
politika Dr. Józsefa Gáti.9 Okamžitě se 
zde zapojil do předvolební kampaně 
komunistů před doplňovacími parla-
mentními volbami, které se na Pod-
karpatské Rusi uskutečnily 16. března 
1924. Blíže o jeho politickém působe-
ní hovoří zpráva z úřadu guvernéra 
Podkarpatské Rusi: V Užhorodu byl od 
samého počátku velmi aktivní – již při 
lednové schůzi komunistické mládeže 
vystupoval jako řečník, ve svém referátu 
pak mluvil o počtu organisované komu-
nistické mládeže, o nutnosti této orga-
nisace a její důležitosti pro komunismus 
a na konec vyzval komun. mládež, aby 
agitovala mezi nekomunistickou mláde-
ží, aby tato vstupovala do komunistické 
strany. Jmenovaný jest politicky velmi 
činný. Jeho snahou jest organisovati co 
možná nejvíce české zdejší inteligence 
v komunistické straně, v které působí 
jako český korespondent s komunistic-

5  Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) Zemský úřad Praha – Prezidium zemského úřadu v Praze (dále jen 207), karton (dále 
jen k.) 1461, signatura (dále jen sign.) 207-1461-27, Zpráva Zemského presidia z 14. 4. 1924.

6  Archiv ministerstva zahraničních věcí (dále jen AMZV), f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 75, osobní spis A. Vodseďálka, Opis 
memoranda ing. Vodseďálka ze 7. 12. 1932. 

7  NA, f. 225, k. 1202, sign. 225-1202-8, Zpráva z úřadu guvernéra Podkarpatské Rusi A. Beskida o činnosti A. Vodseďálka z 2. 6. 1924. 
8  Tamtéž.
9  Tamtéž. Jiná zpráva hovoří o tom, že zde působil jako profesor na církevním řeckokatolickém ústavu. NA, f. 207, k. 1461, sign.  

207-1461-27, Zpráva presidia zemské správy z 14. 4. 1924.

Antonín Vodseďálek během gymnaziálních studií. Na společné fotografii v horní řadě zcela 
vpravo. Foto: archiv Z. Žantové
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kou centrálou v Praze.10 Předvolební 
kampaň komunistů nakonec přinesla 
své ovoce, jelikož se KSČ s 39 % ode-
vzdaných hlasů stala vítězem voleb 
na Podkarpatské Rusi.

Vodseďálkovo působení v  nej-
východnější části Československa 
nakonec trvalo jen něco málo přes 
rok. Po úspěšném splnění úkolů ho 
již v květnu 1925 strana poslala jako 
okresního tajemníka do Hradce Krá-
lové, kde se zároveň stal redaktorem 
časopisu Pochodeň. I v největším vý-
chodočeském městě vydržel jen do 
konce roku 1925, aby se znovu vrátil 
do Prahy, kde byl půl roku zaměstnán 
na sovětské obchodní misi působící 
v Praze.11 Zřejmě v té době se jako vel-
ký idealista rozhodl odejít pracovat 
přímo do SSSR, do země, v níž se podle 
komunistů začala jako první budovat 
„sociálně spravedlivá společnost“.

učitelské začátky na ukraJině

Realita však byla značně odlišná. O tom 
svědčí i zprávy o nelehké situaci české 
menšiny žijící na Ukrajině, které již od 
počátku 20. let pozvolna pronikaly do 
ČSR. Útrapy spojené s bolševickou revo-
lucí, válkou a neúrodou, která postihla 
Ukrajinu v roce 1921, se nevyhnuly ani 
českým kolonistům v sovětské části Vo-
lyně, kde se také usazovalo nejvíce na-
šich krajanů.12 Podle sčítání lidu z roku 
1926 žilo na sovětském území bývalé 
Volyňské gubernie 7466 Čechů a Slo-
váků, z toho ve Volyňském okruhu (tj. 
na Žitomirsku) 3704, v Korosteňském 
2041 a Šepetovském 1721 osob.13 

I přes katastrofální hospodářské 
podmínky panující v SSSR na počátku 
20. let však v jejich dalším průběhu 
nastávalo pro ukrajinskou kulturu, 
a to včetně kultury národnostních 
menšin, relativně příznivé období. 
Rovněž česká národnostní menšina na 
celé Ukrajině se s úspěchem zapojila 
do procesu oficiálně vyhlášené sovět-
ské národnostní politiky tzv. koreni-
zace14 – zvýšil se zde počet českých 
škol, vycházely i tiskoviny (bolševické) 
v češtině, konkrétně na Volyni se pak 
pořádaly sjezdy čs. osadníků.15

Vedle pomoci hladovějícím kraja-
nům v SSSR, do které se během 20. let 
zapojila celá řada tuzemských huma-
nitárních organizací, některé politické 
strany a církevní organizace, se mnohé 
z nich snažily přispět také k povznese-
ní národnostního a kulturního života 
krajanů. Zvláštní důraz byl kladen 
na rozvoj českého školství – aktivně 
v tomto směru vystupovalo zejména 
evangelické sdružení Kostnická jedno-

10  NA, f. 225, k. 1202, sign. 225-1202-8, Zpráva z úřadu guvernéra Podkarpatské Rusi  
A. Beskida o činnosti A. Vodseďálka z 2. 6. 1924.

11  ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek, s. 84; AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná 
spisovna, k. 75, osobní spis A. Vodseďálka, Opis memoranda ing. Vodseďálka ze 7. 12. 1932.

12  FILIP, Zdeněk: Proces s českými učiteli na Ukrajině, s. 62.
13  VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), s. 57.
14  Na XII. sjezdu Ruské komunistické strany v dubnu 1923 byla vyhlášena oficiální politika 

korenizace, která spočívala v nahrazení ruštiny jazyky národních menšin v oblasti ad-
ministrativy, školství a kultury. Cílem této politiky bylo ukotvení sovětského režimu, 
snaha, aby příslušníci neruských národů nevnímali novou státní moc jako cizí, vnucenou. 
Na Ukrajině byla tato taktika označována jako ukrajinizace. 

15  O životě Čechů na východní (sovětské) Volyni v letech 1921–1941 blíže VACULÍK, Jaroslav: 
Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), s. 57–71.

Antonín Vodseďálek slou
žil během 1. světové války 
v řadách rakouskouher
ské armády. Válečná zku
še nost měla výrazný vliv 
na jeho další směřování 
a politickou orientaci.

Foto: archiv  
Z. Žantové
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ta, které mj. usilovně shánělo učitele  
ochotné ujmout se vyučování v čes-
kých vesnicích.16 Pro tuto myšlenku se 
nadchlo i několik mladých komunistů 
a také A. Vodseďálek již v lednu 1927 
navzdory výstrahám svých rodičů od-
jel do SSSR.17 Na Lidovém komisariátu 
osvěty v Charkově bylo krátce po jeho 
příjezdu rozhodnuto, že bude působit 
jako učitel v české osadě Česká Kroš-
na18 na předměstí Žitomiru.

Úkolem českých učitelů na Ukraji-
ně nebylo jen organizovat vzdělávání 
dětí, mládeže a dospělých, ale i veš-
kerý kulturní život: zájmové kroužky, 
ochotnické divadlo a další kulturní 
aktivity. Na splnění vytyčených cílů 
začal od svého příjezdu aktivně pra-
covat i Vodseďálek – vedle učení vedl 
např. i místní Sokol a dělal rozma-
nitou kulturní a vzdělávací osvětu 

mezi místními Čechy. Aby se blíže 
seznámil s životem českých osadní-
ků a nasbíral materiály o jejich ži-
votním stylu, objížděl i další české 
vesnice v okolí. Sebrané informace 
a materiály se mu staly podkladem 
nejen pro články v Rudém právu, ale 
i v žitomirských novinách Robitnyk 
a Raďanska Volyň . Sepsané texty 
mu měly posloužit i  jako podklad 
pro knihu o životě českých usedlí-
ků v žitomirské oblasti, kterou se 
chystal vydat v Československu. Za 
tímto účelem udržoval styky a vedl 
čilou korespondenci i s příslušníky 
místní české inteligence a dalšími 
učiteli (např. s prof. Evženem Rych-
líkem19), kteří se dlouhodobě věnovali 
etnografickému výzkumu ve zdejších 
lokalitách a významně se podíleli na 
vybudování českého školství.20 

Díky své činorodosti a metodickému 
umu se již v srpnu 1927 stal lektorem 
českých škol na Institutu lidové osvěty 
(ILO) s centrem v Kyjevě. V kurzech, 
které měly zvýšit kvalifikaci českých 
učitelů, učil nejen český jazyk a litera-
turu, ale např. i dějiny třídního boje.21 
Semináře pro české učitele pořádal ale 
především na Žitomirsku, kde brzy 
vznikl český sektor při žitomirském 
ILO. Díky své kvalif ikaci byl také 
zaměstnán sestavováním čítanek 
a učebnic pro české obecné školy. 
V jeho profesním růstu mu jistě po-
mohl i vstup do ukrajinské Všesvazové 
komunistické strany (bolševiků).22  

Kontakty ale nezpřetrhal ani s vlas-
tí. V roce 1927 i 1928 přijel na krátký 
prázdninový pobyt do Čech, aby zde 
nakoupil české knihy. V dalších le-
tech mu již sovětské úřady návštěvu 

16  Blíže ŠEDÝ, Rudolf: České školství na Ukrajině a Krymu. In: Naše zahraničí. Sborník národní rady Československé. Národní rada Česko-
slovenská, Praha 1924, s. 73–77; TÝŽ: České osady na Ukrajině a Krymu. In: Naše zahraničí. Sborník národní rady Československé. Národ-
ní rada Československá, Praha 1923, s. 121–178. 

17  Osobní archiv Ziny Žantové, Korespondence Antonína Vodseďálka s domovem, např. dopis z 20. 2. 1927. 
18  Obec Česká Krošna patřila k nejpočetněji osídleným českým obcím na Žitomirsku. Podle sčítání lidu z roku 1926 v ní žilo 573 Čechů. 

VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), s. 57.
19  Evžen Rychlík (nar. 1888), syn českého rolníka z české obce Olšanky. Studoval na gymnáziích v Kyjevě a Praze, na univerzitách v Kyje-

vě a Berlíně. Od roku 1917 byl soukromým docentem Ukrajinské lidové univerzity v Kyjevě a od roku 1926 profesorem Institutu lidové 
osvěty (ILO) v Něžině u Černigova a českého semináře ILO v Žitomiru. Prováděl dlouholetý etnografický výzkum v české kolonii na 
východní Volyni a na toto téma vydal několik národopisných studií. V roce 1931 byl zatčen a odsouzen k několikaletému trestu do tá-
borů Gulagu, kde zřejmě v roce 1939 zahynul. VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), s. 61.

20  ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek, s. 84.
21  Vzhledem k nedostatku učitelského personálu trvala výuka v ústavech lidového vzdělávání dva roky.
22  Osobní archiv Ziny Žantové, Korespondence Antonína Vodseďálka s domovem, dopis z 25. 8. 1927; ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič 

Vodseďalek, s. 84–85. 

Krátce po příjezdu do SSSR se Antonín Vodseďálek dozvěděl, že 
bude působit jako učitel v české osadě Česká Krošna poblíž Žitomiru

Zdroj: archiv Z. Žantové
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domova nepovolily.23 K jeho osobnímu životu ještě dodejme, že 
se v roce 1927 rozvedl se svou první manželkou a krátce nato 
se oženil s Olgou Procházkovou, dcerou českých starousedlíků 
z České Krošny. V roce 1928 se novomanželům narodil syn 
Viktor a o rok později dcera Zinaida (Zina). 

násilné přerušení „obrodnéHo“ procesu 

Svou osvětovou a organizační prací pomohli čeští učitelé v druhé 
polovině 20. let významně oživit národnostní povědomí a život 
Čechů na celé Ukrajině. Jejich úsilí bylo v roce 1929 korunováno 
zřízením českého sektoru při kabinetu národnostních menšin 
Všeukrajinské akademie věd,24 což vedlo i k další aktivizaci 
kulturní a vzdělávací činnosti v českých osadách na Žitomir-
sku. Díky spolupráci Vodseďálka s ředitelem Volyňského muzea 
Kravčenkem se začalo v Žitomiru dokonce budovat etnografické 
muzeum.25 Celý „obrodný“ proces však měl být již brzy utlumen. 

Počátek 30. let v SSSR totiž opět přinesl zintenzivnění represí 
úzce souvisejících s plány na urychlenou industrializaci země 
a s provedením úplné kolektivizace zemědělství. V reakci na 
odpor rolníků proti jejímu násilnému dokončení rozpoutalo 
vedení státu s využitím teze o zostřování třídního boje tvrdé 
represivní akce proti rolnickému stavu. V této souvislosti došlo 
i k utlumení korenizace a cílem hromadného teroru se staly i ná-
rodnostní menšiny – Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, ale i Češi.26

Tísnivou atmosféru té doby dokumentují i hlášení čs. zastupi-
telství v Moskvě z počátku roku 1931: Zatýkání a represe v SSSR se 
stále zvětšují. GPU (Státní politická správa – pozn. aut.) vybírá lidi 
ze všech společenských vrstev, z řad bývalých důstojníků, profesorů 
nynějších vojenských škol, inženýrů, lékařů, dělníků, houfně jsou 
zatýkáni zejména sedláci. Vězení v Moskvě a jiných větších městech 
jsou přeplněna nehledě na to, že transporty s deportovanými na 
sever a do Sibiře odjíždějí nepřetržitě. Před několika dny jsem měl 
příležitost mluviti s věrohodným člověkem, nedávno propuštěným 
z vězení. Vypravoval, že cely jsou tak napěchované, že bylo vydáno 
nařízení, že vězňové nesmějí na pryčnách ležeti na znak, aby bylo 
získáno více místa pro spaní. Je známo a také jsem o tom svého 
času referoval, že GPU má obsáhlé seznamy všech pro bolševiky 
nespolehlivých lidí, zejména z řad inteligence, kteří mají býti při 
nějakých větších otřesech uvězněni a učiněni neškodnými. Nemohu 
dobře pochopiti, proč sověty tuto praksi provádějí už teď, kdy by 
se zdálo, že nějaké akutní nebezpečí pro sovětskou vládu nehrozí. 
Vysvětlení této věci prozatím dáti nemohu.27

23  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 75, osobní spis 
A. Vodseďálka, Opis memoranda ing. Vodseďálka ze 7. 12. 1932.

24  VACULÍK, Jaroslav: Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), s. 61.
25  ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek, s. 85.
26  Blíže BORÁK, Mečislav (ed.): Perzekuce československých občanů 

v Sovětském svazu (1918–1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popra-
vení. Slezské zemské muzeum v Opavě – Slezská univerzita v Opavě, 
Opava 2007, s. 138–139.

27  AMZV, f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Čs. příslušníci v cizi-
ně – SSSR, Zpráva čs. zastupitelství v Moskvě z 26. 2. 1931.

V korespondenci s rodinou pokračoval Antonín Vodseďálek i nadále. 
Již roku 1928 se zmiňoval o komplikacích spojených s plánovanou 
návštěvou Československa, a tedy i s opuštěním sovětského území.

Zdroj: archiv Z. Žantové
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příběh 20. století

S největším odporem rolníků se 
setkávala násilná kolektivizace na 
Ukrajině, čímž vzrůstal tlak i na zdejší 
české vesnice. Počátkem 30. let proto 
došlo nejen k omezení kontaktů mezi 
českými krajany a Československem, 
ale i k cíleným represím proti zdejší 
české komunitě. Zabavování majet-
ku, vysídlování, deportace na Sibiř, 
věznění a další druhy perzekuce byly 
i zde na denním pořádku.28 O zostře-
ných represích na Volyni referovalo 
začátkem února 1931 znovu také čs. 
zastupitelství v Moskvě: Jak jsem již 
dříve oznamoval, také mnoho českých 
kolonistů přičinlivých hospodářů, sovět-
ských příslušníků, bylo jmenovitě z Ukra-
jiny (Volyně) vyhoštěno na sever do okolí 
Archangelska a do Střední Sibiře, kde za 
těch nejtěžších podmínek musí pracovati 
v lesích a na pilách při zpracování dříví. 
Konkrétní příklad, jak vypadá „svobodná 
socialistická“ práce těchto nešťastníků, 
jest vylíčena v příloze. Líčení je věrohodné 
a jenom potvrzuje informace, které  mám 
o poměrech a nucených pracích v jiných 
místech SSSR.29

Rizika svého „povolání“ si už tehdy 
možná uvědomoval i A. Vodseďálek. 
Přesto ve svých aktivitách nepole-
voval. Jako hlavní organizátor se 
podílel na přípravě III. celoukrajin-
ských kurzů českých učitelů, které 
se uskutečnily v Žitomiru ve dnech 
1.–15. července 1930. Ještě před sa-
motným sjezdem žádal, v návaznos-
ti na dřívější bádání prof. Rychlíka, 
po pozvaných českých učitelích, aby 
prostřednictvím zaslaných dotazníků 

informovali nejen o stavu kulturních 
a vzdělávacích institucí, ale i o průbě-
hu a tempu kolektivizace v českých 
vesnicích na Volyni.30 Výsledky toho-
to výzkumu ho mimo jiné utvrzovaly  
v  podezření, že i na Žitomirsku do-
chází k organizovanému ničení české 
národnostní menšiny. Řadu svých 
úvah zčásti prezentoval i v několika 
svých článcích o životě přesídlených 
Čechů. Aktivity tohoto rázu se jemu, 
ale i dalším českým učitelům a funk-
cionářům českého školství nakonec 
staly osudnými. Nemohla si jich sa-
mozřejmě nepovšimnout sovětská 
tajná policie OGPU (Sjednocená stát-
ní politická správa), která proti nim 
hodlala již brzy rázně zakročit. Hlavní 
postavou vykonstruovaného případu 
„českých vyzvědačů a nepřátel SSSR“ 
se měl stát právě A. Vodseďálek.31 

proces s českými učiteli

Již 3. srpna 1930 ho na ulici v Žito-
miru zatkly bez vysvětlení důvodu 
orgány OGPU. Následně byl odeslán 
do Kyjeva, kde začaly první výslechy. 
Při nich se snažil vyšetřovatele pře-
svědčit, že celá jeho činnost na Ukra-
jině nepřekračovala povolené meze 
a rozhodně neměla protisovětský 
charakter. Dne 16. srpna 1930 byl se 
zvláštní eskortou poslán do Charko-
va, kde výslechy pokračovaly. Kvůli 
hrubému zacházení a porušování jeho 
práv zde také poprvé zahájil hladov-
ku. Samozřejmě i nadále tvrdošíjně 
odmítal předkládaná obvinění. Dne 

22. srpna 1930 napsal vyšetřovateli: 
Naposledy ještě jednou prohlašuji, že 
jsem se ani kapičku, vůbec ničím ne-
provinil vůči sovětské vládě a straně. 
Případ považuji za politiku GPU, jíž 
jsem obětí. Souboj s vyšetřovateli ale 
nakonec prohrál – s využitím dalších 
nevybíravých praktik se jim ho zřejmě 
někdy v průběhu podzimu podařilo 
zlomit a nakonec „přiznal“ vše, co od 
něj vyšetřovatelé požadovali.32

Doznání morálně zlomeného člo-
věka mělo také tentokrát tragické 
důsledky i pro řadu dalších osob. 
Celý případ „vyzvědačské organiza-
ce československé rozvědky“ se na-
konec rozrostl do nebývalé šíře. Od 
července 1930 do ledna 1931 bylo po 
celé Ukrajině v utajení pozatýkáno 
několik desítek (počty uváděné v ar-
chivních pramenech a literatuře se od 
sebe liší – celkový počet se pohyboval 
mezi 40–60 osobami) učitelů (účastní-
ků III. učitelského sjezdu), vedoucích 
krajanských spolků, rolníků a dalších 
předních činitelů českých komunit.33 
S nimi byl zatčen i již dříve zmiňovaný 
Jaroslav Štrombach, tehdy již velitel 
44. kyjevské divize v Žitomiru.34 I když 
nebyl začleněn do učitelského, ale do 
ještě většího vojenského procesu, oba 
případy spolu úzce souvisely. 

Po několikatýdenních výsleších 
mohlo být proti zatčeným Čechům 
vzneseno obvinění. Nakonec bylo 
do celého případu zahrnuto 37 osob, 
které byly v rozsáhlém několikaset-
stránkovém obžalovacím spisu obvi-
něny z vyzvědačství, kontrarevoluční 

28  O perzekuci české menšiny v SSSR na počátku 30. let blíže BORÁK, Mečislav (ed.): Perzekuce československých občanů v Sovětském 
svazu (1918–1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení, s. 155–156.

29  AMZV, f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Čs. příslušníci v cizině – SSSR, Zpráva čs. zastupitelství v Moskvě ze 7. 2. 1931.
30  K průběhu kolektivizace byly položeny následující otázky: kolik mají v obci hospodářství a obyvatel české národnosti, kolik je tam 

chudých, průměrně bohatých a bohatých vesničanů, kolik pozemků, zemědělského majetku, koní a jiného dobytka, jaké plodiny se 
pěstují v kolchozech.

31  ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek, s. 85.
32  Tamtéž, s. 86.
33  BEZDĚK, Jiří: Můj proces a proces českých učitelů v SSSR 1930–1936, Rukopisná zpráva ze dne 4. prosince 1936; AMZV, f. II. sekce (politic-

ká) – jmenná spisovna, k. 10, osobní spis J. Bezděka; tamtéž, k. 1, 10, 75, osobní spisy J. Adamce, J. Bezděka, A. Vodseďálka; AMZV,  
f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Čs. příslušníci v cizině – SSSR.  

34  Jaroslav Štrombach (1894 či 1896 – ?), lounský rodák, syn nakladatele Antonína Štrombacha. Za 1. světové války působil v čs. legiích 
v Rusku, z nichž ale na jejím konci dezertoval a stal se velitelem 1. československého revolučního pluku Rudé armády. Později vystudo-
val vojenskou akademii generálního štábu v Moskvě a nastoupil dráhu důstojníka z povolání. V dalších letech působil jako velitel ně-
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činnosti ve prospěch Československa 
a Francie, z agitace proti sovětské vlá-
dě a kolektivizaci a z náboženské agi-
tace, ekonomické a vojenské špionáže 
a diverze. Učitelům a dalším činovní-
kům českého školství bylo konkrét-
ně kladeno za vinu, že učili mládež 
nacionálnímu šovinismu a používali 
učebnice poslané z ČSR, ačkoliv jiné 
učebnice neměli k dispozici a české 
byly povoleny Lidovým komisariátem 
osvěty.35 Jedním z nejzávažnějších 
Vodseďálkových provinění měly být 
jeho údajné styky se starým přítelem 
Štrombachem.36

Na setkání se Štrombachem dopla-
tilo i mnoho dalších Čechů. Jak do-
kazuje i dopis českého rolníka Vlka 
ze Sljanščiny, důvodem k zatčení se 
mohlo stát jen letmé shledání: Naše 
dobré dítě odsoudily na 10 roků a nikomu 
nic špatného neudělal, najednou večer  
15. listopadu mu řekly ať se chystá na 
etap, že je odsouzený na 10 roku na Sibiř 
na visilku. […] napsal až z Archangelska, 
že prý je počítaný za moc nebezpečného, 
že je velký patriot a že jsme půjčovali 
peníze na český zájem i že sloužil v čes-
ké družině taky prý za to, že přijel do 
naší vesnice čech Štrombach, divizný 
komandir s vojskem. Ten se šel podívat, 
jak jsou daleko české cháty, náhodou po-
tkal našeho syna, ptal se ho, jestli máme 
dobrou vodu. Pepa řekl, že máme, ať zajde 

do cháty se napít. Prvně jsme ho viděli 
a on nás také, kdo by si pomyslel, když 
má člověk tolik vojska svěřeného, že je 
to nějaký nebezpečný člověk, viděl u nás 
české knihy, ptal se jestli rádi čteme, my 
jsme řekli že ano, obzvláště česky. On 
řekl, že odebírá 5 žurnálů tak že nám 
může poslat takzvané Rudé právo, bylo 
to všechno komunistické. Udělali u nás 
obysk a našly ten kousek toho žurnálu 
a za to ho teď tak strašně mučejí, že ho 
chtějí zničit i nás.37

O samotném průběhu procesu s čes-
kými učiteli existuje hned několik 
svědectví. Nejznámějším je výpověď 
již zmíněného českého učitele Jiřího 
Bezděka, který po svém návratu ze 
SSSR v roce 1936 důkladně popsal 
celý kolotoč zastrašování a trýznění 
během výslechů, průběh soudního 
procesu a  strádání odsouzených 
vězňů.38 Vedle Bezděkova svědec-
tví se dochovala i podrobná zpráva 
dalšího odsouzeného – dělníka Jana 
Adamce, kterou sepsal pro MZV po 
svém návratu do ČSR v prosinci 1935. 
I on v ní detailně vylíčil průběh vy-
šetřování: Při vyšetřování využíváno 
bylo násilných prostředků k vynucení 
toho čeho oni žádali a co potom oni 
nazývali dobrovolné a čistosrdečné 
přiznání a k vynucení svědectví proti 
těm, kteří byli tvrdí a oni potřebovali 
usvědčit jich aspoň z podezření nějakých 

skutků: Dlouhotrvajícími hlavně nucený-
mi výslechy – slibem propuštění z vaz-
by – hrozbami vzetí do vazby žen a dětí 
jejich – zabavení majetku i vyhnání rodin 
jejich na všechny čtyři strany – stáním 
nebo seděním na židli beze spánku pod 
stráží až i 14 dnů – hrubými nadávkami 
působeno na slabší lidi – nepovolením 
a odebráním práva dopisování s rodinou 
– nedodáváním přišlých zásilek i dopisů 
od příbuzných, odmítáním žádostí na 
shledání se s příbuznými dokud se nepři-
zná k tomu, co od něho vyžadují – nijaké 
právo na obhájení sebe nepřiznáno buď-
to vyzváním svědků anebo poukazem na 
bezúhonný život nebo práci ať ve službě 
nebo v továrně, hrozbami rozstřelu, s ve-
dením dotyčného do sklepních místností, 
kde s ním odehráli hnusnou komedii aby 
jeho učinili povolnějším jejich nátlaku – 
zavíráním do chladné nevytopené míst-
nosti s kamennou podlahou bez lůžka na 
několik dnů – tlučením hlavní revolveru 
na bolestivé části těla – údery do šíje 
pravítkem atd. atd. tím způsobem byli 
zpracováváni k malomyslnosti a nervové 
depresi, kdy člověk, aby se zbavil toho 
mučení, hotov byl jim podepsati to, co 
oni žádali. 39  

V hlavním a neveřejném procesu, 
který se konal ve dnech 12.–14. června 
1931 v budově OGPU před Nejvyšším 
soudem SSSR v Charkově, bylo nako-
nec souzeno 21 osob.40 Na rozdíl od 

kolika jednotek Rudé armády, v prosinci 1928 byl jmenován velitelem a vojenským komisařem 44. kyjevské divize Rudé armády se 
sídlem v Žitomiru. Nakonec se i on stal obětí armádních čistek – dne 4. prosince 1930 byl v Žitomiru zatčen a obviněn mj. ze špionáže 
ve prospěch ČSR. Ve vojenském procesu byl 20. května 1931 odsouzen k trestu smrti. O jeho dalším osudu existují rozporuplné infor-
mace – podle jedné ze zpráv byl již 27. 5. 1931 v Charkově zastřelen. AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 75, osobní spis  
A. Vodseďálka, Sdělení zastupitelství Československé republiky v Moskvě z 22. února 1932. V. Vávra, který se podrobně zabýval Štrom-
bachovým životem, ve své knize uvádí, že mu byl trest smrti sice zmírněn na dlouholetý žalář, 20. května 1933 však ve vězení podlehl 
závažnému onemocnění. Více VÁVRA, Vlastimil: Jaroslav Štrombach. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1981.

35  BEZDĚK, Jiří: Můj proces a proces českých učitelů v SSSR 1930–1936, s. 1; AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 1, 10 a 75, 
osobní spisy J. Adamce, J. Bezděka, A. Vodseďálka; AMZV, f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Čs. příslušníci v cizině – SSSR.

36  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 75,  osobní spis A. Vodseďálka, Zpráva čs. zastupitelství v Moskvě z 22. února 1932. 
37  Tamtéž, Dopis českého rolníka Vlka, nedatováno.
38  BEZDĚK, Jiří: Můj proces a proces českých učitelů v SSSR 1930–1936.
39  AMZV, f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Zpráva Jana Adamce odevzdaná na MZV 11. 12. 1935.
40  Kromě Vodseďálka se před soudem ocitli i Jaroslav Bouček – učitel české školy v Kyjevě, Jaroslav Kříž – učitel české školy v Marjatině, 

Vladimír Jona – učitel české školy v Čechohradě u Melitopole, Josef Michalský – učitel české školy, potom účetní, Jiří Bezděk – učitel 
české školy ve Vyšehradě u Kyjeva, Vladimír Jakoubek (Jakovlev) – učitel české školy v Sokolově, Emilie Čížková – učitelka české školy 
v Selenčině, Václav Pišl – učitel české školy v Zubovčíně, Václav Plašil – učitel české školy v Antonovce, Josef Němeček – učitel české 
školy v Romanovu, Mikuláš Kohout – učitel české školy v Selenčíně, ing. Rudolf Albert – inženýr z Kyjeva, Jan Adamec – montér z Kyjeva, 
Viktor Plašil – dělník z Kyjeva a bývalý legionář, Josef Heger – rolník a předseda kolchozu z Krošny, Josef Petrovský (Pícha) – dělník 
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Bezděka, který se ve svém svědec-
tví o konkrétní úloze jednotlivých 
účastníků při procesu nezmiňuje, 
přisoudil J. Adamec, další ze souze-
ných, Vodseďálkovi zrádcovskou roli: 
Na soudě nebyl (J. Štrombach – pozn. 
aut.), ale jméno slyšeli jsme při výslechu 
Vodseďálka, jakési zprávy měl prý mu 
dávati o stavu vojska na hranicích. Co 
však, a v jakém vztahu byl k naší při, 
není známo, neboť co se jeho týkalo, 
byl výslech Vodseďálka veden bez nás 
všech, vyslýchali jeho pouze samotného, 
nás všech odvedli. Vodseďálek byl uvá-
děn na soudě jako hlava a vůdce celé prý 
naší organisace špionské i kontrarevo-
luční. On na soudě ukazoval na všechny 
i přiznával, že prý obdržel na špionskou 
a kontrarevoluční i diverzní práci v SSSR 
od jakéhosi kapitána kontrarozvědky 
v ČSR p. Radechovského v Praze peníze 
asi prý 30 tis. rublů i veškeré instrukce 
jak práci prováděti. Poukázal na p. Jonu, 
kterému prý dal 400 rublů a pí Čížkové 
600 rublů a ještě druhým což však jsem 
nerozuměl, neznal jsem všech po jméně. 
Přecházel prý 2x nelegálně hranice, kam 
přijížděl pro různé zprávy. Poukazoval 
na p. Plašila, který byl v Antonovce 
učitelem na hranicích, že prý jej za plat 
převáděl přes hranice. 

Dále ukazoval, že dával instrukce 
p. Boučkovi a přijímal od něho různé 
zprávy, které pro něho nasbíral. Jemu 
prý dával příkazy a pokyn pro provádění 
vreditelské práce na závodě Bolševik, 
které prý měli prováděti Adamec a Al-
bert. Adamce však neznal ani s ním ne-
mluvil což i na soudě přiznal, s Albertem 
byl znám za jedné návštěvy v Kijevě. 

Na Hegra ukazoval, že prý pod jeho 
radami prováděl kontrarevoluční práci 
v Krošně a Žitomiru. Sám, totiž prý Vod-
seďálek, prý  projížděl po Volyni a sebíral 
od výše uvedených učitelů zprávy špion-
ského rázu a kontrarevoluční, které prý 
pro něho oni sebírali, které buď on nebo 
přes druhé osoby posílal do Prahy. Tak 

prý i p. Němeček, který náhodou byl ná-
vštěvou v Dědově hoře u hranic a byl 
tam zatčen po svém příjezdu za 2 hod. 
měl prý z jeho příkazu předávat jakési 
papíry učit. Volfovi a on zase prý jich 
měl odesílat přes hranice. No při zatčení 
žádných papírů prý u něho nebylo. 

Vypravoval před soudem že byl 
v Praze v Čsl. komunistického straně, 
agentem provokatérem ve službě praž-
ské policie i na její příkaz odjel prý do 
SSSR k provádění špionské a diverzí 
práce pro Čsl. kontrarozvědku. Bližším 
jeho pomocníkem byl prý Jakovlev, který 
vypravoval, že byl agentem provokaté-
rem pražské policie v Čsl. komunistické 
mládeži a byl vyslán z Československa. 

Vše, co mluvil Vodseďálek na sebe i na 
druhé byla a jest holá lež a výmysl, byl 
jimi koupen lepší stravou a zacházením 
i přemluven, že jako partijní bude míti 
ohled při výměru trestu a že tím že jest 
komunistou musí jim jíti na vstříc, oni 
prý to potřebují!! 

Všichni obvinění na které ukazoval, 
rozhořčeně vše to odmítali, že ničeho 
takového jim nikdy od nikoho předloženo 
nebylo a ničeho protizákonného proti So-
větské vlasti ani v mysli neprováděli…41 

Morálně a fyzicky zlomený Vod-
seďálek tedy pravděpodobně souhla-
sil s tím, že sehraje roli, kterou mu 
přisoudili zákulisní tvůrci procesu. 
V případě Adamcova svědectví je však 
nutné přihlédnout ke skutečnosti, že 
zprávu sepisoval krátce po návratu ze 
SSSR, kdy z něj zajisté ještě nevyprcha-
ly všechny emoce z nedávno prožitého 
utrpení. Stejně nelichotivě se zmiňoval 
i o zemědělci Josefu Zezulovi: Podob-
nou kreaturu našli též v osobě Zezuly 
z Čechohradu, který měl stát v čele 
sabotážníků kolektivizace.42 

Ve své zprávě ovšem celkem věro-
hodně osvětluje i možné pozadí celého 
procesu: Celkem vzato, nikdo z odsou-
zených a vyhnaných Čechů vinen nebyl 
z připisovaných jim zločinů. Nikdo jim 

nic dokázati nemohl i nedokázal a též 
i oni žádné důkazy v rukách neměli, na-
opak všichni byli řádnými a poctivými 
občany, přísně drželi se loajálnosti i za-
chovávali sovětské zákony. Ale protože 
jim se jednalo, by pošpinili dobré české 
jméno a ČSR a rozehnali naše české 
menšiny, které se jim zdály býti nena-
dějné v případě intervence, kdyby byla 
(očekávána byla v 1930–1931 r.) i aby oni 
nenašli opory, proto všemi nepravdami 
snažili se pod slovy ochrany státu ne-
pohodlných jim elementů na Ukrajině 
se zbaviti. A proto, že jim stačí pouhé 
podezření neb podlé udání k zatčení člo-
věka a jej potom přinutit k přiznání jest 
pouze otázka času. Přiznává-li se neb 
ne, to jest jim vše jedno, na odsouzení 
se u nich najde paragraf.

Jakékoliv zapírání před soudem tedy 
nemělo smysl: Co jsem napsal, jest jen 
malá část obvinění nám připisovaných, 
na soudě bylo pouze krátce opakováno 
a jen některé výňatky z vyšetřovacích 
spisů čteny. Všichni obžalovaní připi-
sované jim zločiny odpírali, třebas i při 
vyšetřování se pod nátlakem a terorem 
jejich k něčemu přiznali, což potom na 
soudě odpírali a bránili se, že pouze 
podlehli násilí a vysílení i chytrosti 
výslechů. Ale prokurátor prohlásil, že 
trvá na obvinění a odsouzení na základě 
předběžných výslechů a vyšetření, pro-
to nebyl vzat na jejich nové výpovědi 
a souzeni dle spisů vyšetřování s tak 
zvaným klasovým podchodem. Proto 
i rozsudek byl tak ohromující.43 Třetí 
den soudního líčení, tj. 14. června, 
byl charkovským Nejvyšším soudem 
SSSR vynesen rozsudek, v němž mj. 
stálo, že vyzvědačská kontrarevo-
luční organizace rozvědky českého 
generálního štábu pod vedením „re-
zidenta“ Vodseďálka, zlikvidovaná 
v polovině roku 1930 orgány OGPU, 
se zabývala sběrem vojenských, po-
litických a ekonomických informací, 
které měly povahu státního tajemství, 

a tajemník místního sovětu z Krošny, František Zezula – účetní z Čechohradu, Josef Balaš – rolník z Čechohradu, bývalý legionář, 
Václav Pavlas (Trnka) – rolník z Čechohradu, bývalý legionář a Josef Vavřín – rolník z Čechohradu. 

41  AMZV, f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Zpráva Jana Adamce odevzdaná na MZV 11. 12. 1935.
42  Tamtéž.
43  Tamtéž.
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kontrarevoluční a podvratnou činnos-
tí. Hlavním cílem organizace bylo dle 
rozsudku poskytnutí pomoci při inter-
venci zahraničních států a likvidaci 
sovětské vlády.44 

K nejvyššímu trestu, tedy trestu 
smrti zastřelením a ke konfiskaci 
veškerého majetku, bylo odsouzeno 
deset obžalovaných,45 zbylé tresty se 
pohybovaly od tří do deseti let těž-
kého žaláře, v některých případech 
zpřísněné o několikaleté vyhnanství. 
Kromě hlavního soudního líčení byla 
v mimosoudním řízení OGPU odsou-
zena k mnohaletým trestům odnětí 
svobody i trestům smrti řada dalších 
učitelů, rolníků a dělníků zatčených 
v letech 1930–1931.46 Zatčení a odsou-
zení českých učitelů mělo samozřejmě 
výrazně negativní dopad na další život 
krajanů – znamenalo nejen dočasnou 
likvidaci českých škol, ale i přerušení 
kontaktů s vlastí a kulturního života 
v českých osadách.

O pečlivě utajovaném procesu bylo 
velmi obtížné získat jakékoliv bližší 
informace. Příbuzní zatčených mnoh-
dy ani netušili, že byli jejich blízcí za-
tčeni, a vše si museli vydedukovat. To, 
jak složitou cestou se k nim informace 
dostávaly, dokládá i úryvek jednoho 
z dopisů Vodseďálkova otce adreso-
vaný MZV: V r. 1930 v polovici července 
požádal nás, abychom využili příleži-
tosti zájezdu sl. M. Bosákové (která jest 
tajemnicí komunistického poslaneckého 
klubu) do Ruska a zaslali mu některé 
věci a části oděvu. Podle žádaných věcí 
a z poznámky v dopise „vidíte, že to jsou 
věci na rozšíření blahobytu a k potěšení, 
které tady nevyrábí v takovém vydání 
jako v Čechách“, usuzoval jsem, že má 
úmysl v srpnu z Ruska třeba i illegál-
ní cestou odejíti […] Tyto věci nebyly 
jemu doručeny. Zároveň v ten čas jako 
i několikráte před tím poslali jsme mu 
prostřednictvím tamní Instituce Národní 
Osvěty české knihy. Poněvadž od tohoto 

posledního dopisu z července jsme žád-
ného dopisu od něho neobdrželi a též sl. 
Bosáková bližších zpráv o jeho osudu 
nepodávala, měl jsem při tehdá neklid-
ných poměrech na Ukrajině podezření, 
že jej něco nepříjemného stihlo, kterážto 

domněnka se později proměnila v pře-
svědčení. V prosinci 1930 obdržel jsem 
dopis manželky jeho Rusky z České 
Krošny blíže Žitomiru bydlící, že jest syn 
v Charkově, kde ho po obdržení dovolené 
dne 16. prosince 1930 navštívila a z po-

44  ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek, s. 86.
45  K tzv. rozstřelu byli odsouzeni A. Vodseďálek, J. Bouček, J. Kříž, V. Jona, J. Michalský, J. Bezděk, V. Jakovlev, R. Albert, J. Hegr, A. Zezula. 

J. Petrovský dostal díky svému dělnickému původu namísto rozstřelu 10 let nucených prací.
46  BEZDĚK, Jiří: Můj proces a proces českých učitelů v SSSR 1930–1936; AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 1, 10 a 75, osobní 

spisy J. Adamce, J. Bezděka, A. Vodseďálka; AMZV, f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Čs. příslušníci v cizině – SSSR.

Ministerstvo zahraničních věcí vypracovávalo každoročně seznamy československých občanů 
vězněných v SSSR. Od roku 1931 až do roku 1938 se v nich pravidelně objevovalo i jméno Antonína 
Vodseďálka. Foto: NA  
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známky, že on musí asi 5 měsíců tam 
zůstati a z dalšího sdělení v tomže do-
pise, že se mu stýská a že do Čech sám 
psáti nesmí a proč můžete si domysliti, 
usoudil jsem, že jest tam internován.47

Od soudu byli otřesení Češi eskor-
továni zpět na samotky ve věznici 
v Charkově. Začátkem prosince 1931 
ale odsud byli všichni, až na Emilii 
Čížkovou, která se zhroutila, a již ze-
snulého Josefa Zezulu, odesláni do věz-
nice pro politické vězně v Jaroslavli. 
Zde se se svým manželem naposledy 
setkala i Olga Vodseďálková. V lednu 
1932 psala jeho žena, že z Charkova byl 
převezen do Jaroslavle, že tam za ním 
jela, nebylo jí však dovoleno s ním mlu-
viti. V dalším dopise v lednu 1933 nám 
sdělila, že na vyzvání synovo vypravila 
se do Jaroslavle, kde se s ním třikráte 
setkala a nalezla ho ve velmi bídném, 
změněném stavu a že tam pracuje pod 
dozorem v kázeňské četě.48 Naděje na 
další shledání manželů ale zmařil 
srpnový transport všech odsouze-
ných Čechů do nechvalně proslulého 
nápravně pracovního tábora OGPU na 
Soloveckých ostrovech.49

boJ za zácHranu odsouzenýcH

Československé zastupitelské orgány 
v SSSR se samozřejmě od samého 
počátku snažily v celé věci interveno-
vat. I k nim se ovšem dostávaly, pře-
devším kvůli liknavosti sovětských 
úřadů, jen kusé informace a řadu 
poznatků získávaly pouze soukromou 
cestou většinou od příbuzných, což 
jim značně komplikovalo situaci v dal-
ším vyjednávání. V případech někte-
rých odsouzených však byly zástup-
cem komisariátu zahraničních věcí 
v Moskvě, jenž se sám vymlouval na 

nedostatek informací od OGPU, ubez-
pečovány, že k vykonání rozsudku 
nedojde. Komisariát si ale zároveň 
nepřál, aby se celá věc přetřásala 
v československém tisku.50 Celou si-
tuaci očividně ztěžovaly ne zrovna 
vřelé československo-sovětské diplo-
matické vztahy. Ještě na začátku  
30. let zůstávala totiž ČSR jedním 
z posledních evropských států, které 
se SSSR nenavázaly diplomatické 
styky.51 Vyjednávání o osudu odsou-
zených čs. občanů se tak pro sovět-
skou vládu po řadu let stalo jedním 
z prostředků nátlaku na Českosloven-
sko, aby SSSR oficiálně uznalo.

O život svého syna celé léta usilovně 
bojoval i A. Vodseďálek starší – doslo-
va zavaloval příslušné sovětské i čes-
koslovenské státní úřady (především 
MZV) žádostmi o poskytnutí jakých-
koliv zpráv o osudu syna i dalších od-
souzených a dožadoval se intervence 

v jejich prospěch. Se stejnými záměry 
se obracel i na přední vládní činitele 
(např. ministry zahraničí Edvarda 
Beneše či Kamila Kroftu) a na vlivné 
osobnosti z řad komunistické strany 
(např. známé jeho syna, spisovatele 
Ivana Olbrachta a Petra Jilemnického, 
či historika prof. Zdeňka Nejedlého) 
a další. Většina odpovědí však vyzní-
vala negativně, tedy pokud je vůbec 
dostal. Bližší informace tak získával 
pouze z dopisů (většinou cenzurova-
ných) od synovy manželky Olgy, jejíž 
rodinu od počátku finančně i mate-
riálně podporoval. Po její předčasné 
smrti v roce 1937 však i tato možnost 
skončila. Několik dalších zpráv sehnal 
i od Čechů, kteří se v průběhu 30. let 
vrátili do vlasti.52 

Největší naděje přinesl příbuzným 
odsouzených rok 1935, kdy byla v sou-
vislosti s oteplováním ve vzájemných 
diplomatických vztazích mezi oběma 

47  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 75, osobní spis A. Vodseďálka, Opis memorand ing. Vodseďálka ze 7. 12. 1932.
48  Tamtéž.
49  BEZDĚK, Jiří: Můj proces a proces českých učitelů v SSSR 1930–1936; AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 1, 10 a 75, osobní 

spisy J. Adamce, J. Bezděka, A. Vodseďálka; AMZV, f. II. sekce (politická), III. řada, k. 327 A, Čs. příslušníci v cizině – SSSR.
50  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 1, osobní spis Jana Adamce, Zpráva o intervenci čs. zastupitelství ve prospěch Alber-

ta a Adamce, červenec 1931.
51  MORAVCOVÁ, Dagmar – BĚLINA, Pavel: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914–1941. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 

Praha 1998, s. 98.
52  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 75, osobní spis A. Vodseďálka; Dopisy dochované v osobním archivu Ziny Žantové.

Svého vězněného syna i jeho strádající rodinu se snažil z Československa materiálně i finančně 
podporovat Antonín Vodseďálek st. Peníze do SSSR posílal přes tzv. Torgsin – síť obchodů, ve 
kterých se za valuty zahraničních měn mohlo nakupovat kvalitní, především zahraniční, zboží.

Foto: archiv Z. Žantové
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státy (tedy uznáním SSSR de iure ze 
strany ČSR v červnu 1934 a pode-
psáním československo-sovětské 
spojenecké smlouvy v květnu 1935) 
zahájena i jednání o výměně odsou-
zených. To vše mělo vliv i na rozsudek 
z učitelského procesu – díky řadě dal-
ších intervencí našeho ministerstva 
zahraničních věcí, mj. přímo u lidové-
ho komisaře zahraničních věcí Maxi-
ma Litvinova, byl v březnu 1935 všem 
původně odsouzeným k trestu smrti 
(stále čekali na popravu!) změněn 
rozsudek na 10 let odnětí svobody.53 
Některým z nich však nebyla změna 
rozsudku oznámena, což samozřejmě 
negativně působilo na jejich psychický 
stav – v průběhu svého věznění jich 
také několik, včetně Vodseďálka, do-
časně či natrvalo zešílelo.54 

Někteří vězni s menším trestem byli 
nakonec po jeho odpykání osvobozeni 
( mnohdy však následovalo vyhnan-
ství), předčasného propuštění se 
dočkal na přímou přímluvu ministra 
zahraničí Edvarda Beneše i původně 
na smrt odsouzený Jiří Bezděk.55 Právě 
jeho návrat do Československa v roce 
1936 znamenal pro rodinu Vodseďál-
kových novou naději. Bezděk, který 
strávil s Vodseďálkem několik měsíců 
ve společné cele na Soloveckých os-
trovech, se po řadu následujících let 
rovněž neúnavně snažil upozorňovat 
československé úřady, aby se zasadi-
ly i o propuštění zbývajících vězňů. 
Naděje na předčasné osvobození  
A. Vodseďálka a ing. Alberta, jenž byl 
sovětskými bezpečnostními orgány 
považován za Vodseďálkova nejvý-
znamnějšího spolupachatele, však 

zmařilo rozhodnutí Lidového komi-
sariátu spravedlnosti z dubna 1937, 
který jejich propuštění definitivně 
zamítl. Jako důvod bylo uvedeno, že 
původní trest – tedy trest smrti – jim 
byl již dostatečně zmírněn, když byl 
změněn na 10 let odnětí svobody.56

Paradoxem ale zůstává, že Vod-
seďálka i Alberta právě toto roz-
hodnutí aspoň dočasně uchránilo 
před dalším utrpením. Zřejmě díky 
svému věznění se totiž oba vyhnuli 
masovým a ještě daleko tvrdším repre-
sím v období Velkého teroru v letech 
1937–1938, které zasáhly konkrétní 
skupiny obyvatelstva včetně předsta-

vitelů různých národnostních menšin 
a cizinců.57 Krutě tehdy byli postiženi 
i někteří Češi z učitelského procesu.58 

krátký nádecH svobody

Po vypršení celého desetiletého tres-
tu v roce 1940 poslali A. Vodseďálka 
do vyhnanství do města Kirov na se-
vero východě evropské části Ruska. 
Zde mohl začít nový, relativně snažší 
život. Po dlouhých letech se mu poda-
řilo navázat kontakt s domovem a se 
svými dvěma dětmi, které byly mezi-
tím umístěny v dětských domovech 
na Žitomirsku. Jediný dochovaný 

53  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 1, 10 a 75, osobní spisy J. Adamce, J. Bezděka, A. Vodseďálka; AMZV, f. II. sekce (poli-
tická), III. řada, k. 327 A, Čs. příslušníci v cizině – SSSR; ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek, s. 86.

54  BEZDĚK, Jiří: Můj proces a proces českých učitelů v SSSR 1930–1936.
55  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 1, 10 a 75, osobní spisy J. Adamce, J. Bezděka, A. Vodseďálka; AMZV, f. II. sekce (poli-

tická), k. 327 A, Čs. příslušníci v cizině – SSSR.
56  AMZV, f. II. sekce (politická) – jmenná spisovna, k. 75, osobní spis A. Vodseďálka, Zpráva Vyslanectví ČSR v Moskvě ze 4. 5. 1937.
57  O represích uplatňovaných vůči české menšině v SSSR během období „velkého teroru“ blíže BORÁK, Mečislav (ed.): Perzekuce českoslo-

venských občanů v Sovětském svazu (1918–1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení, s. 157–163.
58  Osudy většiny ostatních odsouzených Čechů nejsou dosud zmapovány. Z výzkumného projektu M. Boráka je nicméně zřejmé, že během 

Velkého teroru byli v letech 1937–1938 na základě rozhodnutí tzv. trojek (mimosoudní orgán složený většinou z prokurátora, zástupce 
NKVD a VKS(b)) popraveni Josef Balaš, Alexandr Vavřín, Antonín Pavlas, Josef Petrovský a Václav Pišl. Viz BORÁK, Mečislav: České 
stopy v gulagu, příloha č. 4 – Češi a českoslovenští občané a obyvatelé českých zemí popravení v Sovětském svazu, s. 207–218. 

Antonín Vodseďálek st. (na fotografii uprostřed) vynaložil na záchranu svého vězněného syna 
obrovské úsilí, bohužel neúspěšně. Po svém návratu do Československa v roce 1936 mu mohl 
předčasně propuštěný Jiří Bezděk alespoň poskytnout bližší informace o jeho osudu a životních 
poměrech v SSSR. Foto: archiv Z. Žantové 
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dopis zaslaný jeho rodině do Protek-
torátu Čechy a Morava, který byl 
datován 15. dubna 1941, dokládá, že 
ani po veškerém prožitém utrpení 
neztrácel svůj optimismus: […] S ve-
likým potěšením jsem pročetl dopis od 
tatínka, neboť mně byl důkazem, že jste 
přes všechny nepřízně vše šťastně pře-
stáli a doufáte též v naše shledání v lep-
ším příštím. Zvláště těžce bylo Růžence 
nésti takovou ránu, ale, jak jsem se 
přesvědčil sám, není takového neštěstí, 
které by člověk neuměl přežít, tím spíše 
jestli jsou děti i národ – pro které žíti 
nutno. V Kirově se mu podařilo získat 
místo knihovníka ve státním nakla-
datelství a nadějně vypadala i možnost 
začít od nového školního roku znovu 
učit – tentokrát na jedné ze zdejších 
středních škol. Od prosince 1940 pro-
to navštěvoval kurzy učitelů němec-
kého jazyka na místní univerzitě, kde 
dokonce složil několik zkoušek. I kvů-
li tomu, že si při studiu nemohl dost 
vydělat, žádal v dopise rodiče o finanč-
ní a materiální podporu. Plánoval 
také, že až bude materiálně nezávislý, 
vezme si k sobě své děti. Možná pře-
kvapivě působí, že doposud neutrpě-
la jeho víra v další život v SSSR: Ne-
mohu Vám v krátkém dopise vylíčiti, jak 
po dlouhém vyřazení ze života vábí život 
ve zdejší zemi. Lidé jsou zde tak vzácně 
pohostinní, tak vzácně vychází vstříc 
mně jako Čechu, že si to nemůžete před-
stavit. Tím spíše nechtěl bych být přítě-
ží komukoli zde.59 Nezdá se, že by jeho 
slova zcela zkreslila všudypřítomná 
cenzura. 

Vytouženého štěstí se však ani tento-
krát v „zemi zaslíbené“ nedočkal. Dne 
22. června 1941 totiž SSSR napadlo 
nacistické Německo, na což bryskně 
zareagovaly i sovětské bezpečnostní 
orgány. Spustily další vlnu represí 
proti domnělým špionům a dalším 
nepřátelským živlům. Již 10. červen-
ce 1941 zatkli příslušníci kirovské 
NKVD také A. Vodseďálka a znovu ho 
obvinili ze špionáže (ve svém obvinění 

samozřejmě vycházeli z dřívější obža-
loby). Na jeho odmítavá vyjádření při 
následných výsleších samozřejmě ani 
tentokrát nebyl brán ohled. Mimořád-
né kolegium při NKVD SSSR kirovské 
oblasti ho nakonec dne 25. července 
1942 odsoudilo k dalším 5 letům v ná-
pravně pracovních táborech.60 Zde také 
víceméně končí konkrétní stopa. Jak 
uvádí J. Ševčuk, v dochovaném vyšetřo-
vacím svazku je uvedena poznámka, že 

během 2. světové války sloužil v Rudé 
armádě a zemřel v bojích nedaleko 
Dukly v roce 1943.61 O jeho smrti se 
však doposud žádný další záznam ne-
našel. Boje u Dukly se navíc odehrály 
až na podzim roku 1944. Vyloučeno 
tedy není ani to, že mohl být zastřelen 
krátce po svém odsouzení – praktiky 
sovětských bezpečnostních orgánů 
uplatňované během válečného stavu 
by tomu napovídaly.

59  Osobní archiv Ziny Žantové, Dopis A. Vodseďálka z 15. 4. 1941.
60  ŠEVČUK, Jurij V.: Anton Antonovič Vodseďalek, s. 86–87.
61  Tamtéž, s. 87.

Jeden z dopisů Jiřího Bezděka otci Antonína Vodseďálka Foto: archiv Z. Žantové 

PD_04_2013.indb   108 12/19/13   11:07 AM



Antonín Vodseďálek a proces s českými učiteli na Ukrajině

paměť a dějiny 2013/04 109

Paní Žantová, odkud pocházíte?

Narodila jsem se 14. září 1929 v malé 
vesnici Česká Krošna na dnešní Ukra-
jině. Tehdy to byla vesnice asi o 600 
obyvatelích, dnes je již součástí měs-
ta Žitomir na Volyni.

Mohla byste nám říct něco bližší
ho o svém otci?

Můj tatínek Antonín Vodseďálek se 
narodil 5. 8. 1899 v Mostě. O jeho mlá-
dí toho ale moc nevím. Vím jen, že 
studoval filozofii na Univerzitě Kar-
lově v Praze. Po vystudování brzo 
odjel do Ruska jako učitel.

Znáte důvod, proč odjel zrovna do 
Ruska?

Myslím, že byl velký idealista a na-
dšenec pro Rusko. Do carského Ruska 
se Češi houfem stěhovali již ve druhé 
polovině 19. století. Například na 
Ukrajině byla velice úrodná půda, 
neobdělávaná, a car ji rozdával zadar-
mo A Češi byli pracovití, a proto se 
tam stěhovali, zakládali české obce, 
stavěli kostelíky a české školy. Proto 
tam tatínek odjel jako učitel.

V kolikátém to bylo roce?

Myslím, že v roce 1926 nebo 1927. Za-
čal učit hned v České Krošně a tam 
se seznámil s mojí maminkou Olgou 
Procházkovou.

Jak ta se dostala do Ruska?

To nevím. Ale Procházkovi, ti tam žili 
už dávno.

Kdy se vaši rodiče brali?

Vzali se asi už před bratrovým naro-
zením. Měla jsem ještě staršího bra-
tra Viktora, který se narodil v květnu 
1928. Ale tatínek o rodině domů ne-
psal. Psal jen o sobě. 

Tušíte, jestli navštěvoval Česko
slovensko?

Ano. Jezdil do Prahy pro nějaké knihy 
– šlo o politicky zaměřené publikace. 
Stýkal se zde například se spisovate-
lem Karlem Konrádem. Oni spolu 
kamarádili, předtím spolu studovali 
a všichni to byli levičáci.

V SSSR se ale nezdržoval zrovna 
v nejvhodnější dobu. Na počátku 
30. let zasáhla sovětskou společ
nost nová vlna represí. Tušíte, 
jestli se pokoušel jako řada dal
ších čs. občanů o návrat do vlasti?

Jak Stalin začal s represemi, tak ti, co 
mohli, honem utíkali zpět do Čech. 
To byli většinou svobodní lidé. Ty že-
naté už ale nepustili. Sňatkem asi 
získali sovětskou příslušnost. 

Máte na otce nějaké osobní vzpo
mínky?

Ne, protože když mi bylo deset měsí-
ců, povolali ho do Charkova. Zavolali 
si tam více učitelů, že tam mají nějaké 
řízení nebo něco takového. Z Charko-
va je už nepustili a maminka s námi 
zůstala sama. 

Měli jste o něm po jeho zatčení 
nějaké zprávy?

Já to znám pouze z matčiných dopisů. 
On byl nejdříve v Charkově, než ho 
odsoudili. Pět učitelů bylo odsouzeno 

k smrti, mezi nimi můj tatínek. Ovšem 
po řadě intervencí mu dali deset let 
nejtěžšího žaláře na Soloveckých 
ostrovech. O tom se ale tehdy v naší 
vesnici nemluvilo. Tam všichni mu-
seli mít pusu zavřenou. Až později 
jsem si všímala, že tam vlastně žily 
jen děti a maminky a otcové téměř 
žádní. Pozatýkali tam, koho mohli. Pro 
nic za nic.

Žádala maminka o pomoc v Čes
koslovensku?

Vím akorát, že psala do Čech dědeč-
kovi, protože tatínek mohl napsat jen 
jí jednou za měsíc krátký dopis. Na-
psal pár slov, aby neměla starosti, že 
všechno dobře dopadne, aby si hlavně 
uchovala zdraví. Tatínek se ale zřej-

Dneska už určitě bude doma tatínek…
Se Zinou Žantovou o marném čekání na návrat odsouzeného otce  
a o nelehkém životě české menšiny na Volyni pod Stalinovou knutou

Jan dvořák, adam Hradilek 

Zina Žantová (roz. Vodseďálková) se narodila 
necelý rok před otcovým zatčením

Foto: archiv Z. Žantové 
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mě styděl za to, že se v Rusku oženil 
a rodičům o svém sňatku dlouho nic  
neřekl. Máma přesto zkoušela psát 
dědečkovi, že má s jeho synem dvě 
malé děti. Mnoho toho ale nepsala, 
protože nesměla. Navíc musela psát 
rusky a oni to zcenzurovali. Zřejmě 
něco posílala i načerno. Prosila dědeč-
ka o pár „dolárků“, které taky chtěla 
poslat tatínkovi. 

Mohla se s ním ještě někdy setkat 
osobně?

V Charkově se s ním ještě sešla. Když 
je odsoudili, převezli je do Jaroslavle. 
Tam se také jednou sešli. Vždyť mu 
tam ještě vezla nějaký balíček – dě-
deček z Čech vždycky  poslal nějaké 
peníze a ona za ně něco nakoupila. 
Potom, když už se dostal na Solovec-
ké ostrovy, tak byl konec. To už za 
ním samozřejmě jezdit nemohla. 

Jak jste vlastně přežívali bez otce?

Žili jsme chuďounce. Mě si brávali 
sousedi, Češi, na noc. Jednou jsem 
spala tady, jednou zase tam. Vždycky 
mi dali najíst. Dostala jsem hrníček 
mléka, byla jsem celá šťastná. My jsme 
totiž ani kravičku neměli. Češi tam 
nastavěli chmelnice, sušičky. Za pár 

let tam skutečně ti pracovití zbohatli. 
Ale u nás byla hrozná bída. Když mi 
bylo necelých osm let, maminka ze-
mřela na tuberkulózu. Pak jsme do-
slova dřeli bídu s nouzí. Na vychová-
ní si mě vzala maminčina sestra, mého 
bratra zase její bratr, Jaroslav Procház-
ka. Tetička bydlela ve vesnici Nekra-
ši a tak jsem se tam za nimi odstěho-
vala. Strýček Djakončuk tam dělal 
předsedu kolchozu a městského vý-
boru. Trvalo to ale jen krátce a přišli 
si i pro něj. Na to nezapomenu. Byla 
noc, když přišli. Zaťukali na okno. 
Museli jsme vstát a otevřít. Přišlo 
NKDV se slovy: Musíš se obléct a jít 
s námi. Tetička strašně plakala, to do 
smrti nezapomenu, křičela: Kam nám 
ho vedete, vždyť to je náš živitel! On se 
ale samozřejmě musel obléct a už se 
nevrátil. Vůbec ho nesoudili, ani žád-
né psaní od něj nepřišlo. Potom jsme 
se z těch Nekrašů stěhovali zase zpět 
do České Krošny, do malého baráčku, 
co postavil dědeček s babičkou. Tam 
byly ale jen dvě místnosti. V té větší 
bydlel strýček Procházka se svou 
rodinou a mým bratrem, my s tetičkou 
a jejím jediným synem jsme se nastě-
hovali do druhé místnosti. Strýčka 
Procházku ale potom také zatkli. Nás 
ale asi musel někdo sledovat, že žije-
me v tak strašné bídně. Jednoho krás-

ného dne totiž přišel nějaký pán, te-
tička nebyla doma, a řekl mi: Ustroj 
se, musíš se mnou. Já jsem se divila 
a řekla jsem mu: Ale kdyby byla tetička 
doma, tak by mě nepustila. On ale od-
pověděl: Ale ty musíš, víš!? Nic jiného 
mi nezbývalo, musela jsem se ustrojit 
a jít s ním. Došli jsme až na nádraží 
v Žitomiru a nastoupili do vlaku. Ne-
věděla jsem, kam jedeme. Koupil mi 
akorát čaj s citronem. Na to si pama-
tuji, protože jsem ho pila poprvé v ži-
votě. Ten byl tak dobrý! Odvezl mě 
nakonec do sirotčince. Tam mě obuli 
a oblékli. Snad jsem si tam i zvykla 
a skamarádila se s dětmi. Byla jsem 
tam ale jediná Češka, tak jsem muse-
la mluvit ukrajinsky a rusky. 

Uměla jste vůbec česky?  

Ano, česky jsem mluvila dobře. 

Vy jste chodila ještě do české ško
ly v České Krošně?

Ne, tehdy už tam česká škola nebyla, 
už byla zavřená. Fungovala tam pou-
ze ukrajinská nebo ruská.

Měla jste nějaké ponětí o Česko
slovensku? Bavili jste se o něm 
doma? 

Po manželově zatčení zůstala Olga Vodseďálková (roz. Procházková) se svými dvěma dětmi 
sama a bez prostředků. Na fotografii vlevo se synem Viktorem. Stalinův portrét nesměl chybět 
ani v dětských jeslích. Pod Stalinovým dohledem Zina (sedící pátá zleva) i její bratr Viktor 
(v horní řadě pátý zleva).   Foto: archiv Z. Žantové 
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Hrozně málo. O politice se tam neda-
lo bavit. My jsme byli rádi, že máme 
kousek chleba a že se jednou za čas 
ten kousek chleba namočil třeba 
v cukru a bylo to jako zákusek. Měli 
jsme radost z ničeho. 

Učili jste se české písničky, když 
jste byli malí?

Ne. Některé vesnice měly i Sokol, ale 
my už ne, všechno bylo ukrajinské. 
Vedle nás byla Ukrajinská Krošna 
a tuším, že za ní byla Polská Krošna. 

V České Krošně žili pouze Češi?

Ze začátku jenom Češi, pak se to už 
začalo trošku míchat. Za naším ba-
ráčkem bydleli například Poláci. 

Byl tam vůbec kostel?

Kostelíček tam byl, ale nechodili jsme 
do něj. Komunisti ho totiž zavřeli 
a uskladnili tam obilí.

Už jste se zmínila, že byl zatčen 
i váš druhý strýc, Jaroslav Pro
cházka. Můžete říct něco bližšího 
o jeho zatčení a osudu? 

Najednou zmizel a byl pryč. A měli dvě 
malinké děti. Vůbec nebyl souzen, ani 
jeden dopis nenapsal a domů se již 
nikdy nevrátil. Na vesnici se o tom ale 
vůbec nemluvilo.1 Tam se musela držet 
pusa za zuby. Pamatuji si ale, že jeden 
podzim – to ještě strýček zatčený ne-
byl, bylo to ještě v České Krošně – 
NKVD vedlo několik mužů k městské, 
tedy vesnické radě a tam byl přista-
vený anton, do kterého je nastrkali, 
no a spánembohem. Jejich manželky 
šly za nimi a plakaly. My jsme se tomu 
jako malé děti divily, proč pláčou. Naše 
vesnice Česká Krošna byla během 
krátké chvíle vesnicí vdov. 

Do jakého sirotčince vás vlastně 
umístili?

Já byla ve městě Ovruč, asi sto kilo-
metrů severně od Žitomiru. Bratr 
Viktor byl v sirotčinci v Žitomiru, 
protože by ho manželka mého strýč-
ka taky neuživila. Mě k němu nedali, 
abychom nevyrůstali spolu. My jsme 
se skoro neznali. 

Co jste v sirotčinci dělali? Probí
hala tam například nějaká výuka?

Ono se tam mnoho neučilo, jenom 
o Stalinovi, Stalinovi a Stalinovi.

Stalinův kult byl tedy všudypří
tomný.

Já jsem opravdu měla takovou hroznou 
představu o tom, co tatínek tak hroz-
ného udělal, že byl zatčený a musel 
takhle trpět. Skutečně jsem myslela, 
že něco zlého udělal. Ale nikdo mi nic 
neřekl a já se sama bála zeptat. Ještě 
jsem z toho neměla rozum. Postupně 
jsem si ale udělala o Stalinovi obrázek, 
že zničil miliony lidí. 

Váš tatínek ale v té době stále žil. 
Měla jste o něm nějaké zprávy?

I když si odseděl těch deset let, tak ho 
nepustili. Desetiletý žalář jim nesta-
čil. Poslali ho ještě do vyhnanství do 
města Kirov. Odtud už nám do sirot-
činců psal dopisy – perfektní ruštinou. 
Paní vychovatelka je četla před celým 
fórem dětí, jaké krásné dopisy psal. 
Psal, že je zaměstnaný v nějakém 
knihkupectví nebo v knihařství, že 
se dálkově učí a že za rok, tedy ve 
dvaačtyřicátém roce, už dostane di-
plom na střední školu, aby mohl vy-
učovat. A taky že si už pro nás přijede. 
Já mu na ty dopisy ještě odpovídala. 
Jenže v roce 1941 vypukla válka. 

Děti v sirotčinci věděly, že byl váš 
tatínek zavřený?

Ne. Ono to vypadalo, že už je na svo-
bodě. Jenže on byl ve vyhnanství. 

Kdyby byl na svobodě, tak by ho pus-
tili k nám. Každý týden se musel v Ki-
rovu hlásit na „adresnyj stol“ (úřad 
vydávající potvrzení o místě bydliště 
– pozn. aut.). Pravděpodobně byl pod 
dohledem NKVD. 

Jak na vás děti dolehl válečný kon
flikt?

Ovruč, to bylo zřejmě vojenské město, 
protože první den, kdy vypukla válka, 
už ho bombardovali. A nás evakuova-
li, pěšky, celý sirotčinec. Nejdříve jsme 
bydleli v nějakém klášteře. Oni ze 
všech církevních staveb nadělali buď 
žaláře, nebo sirotčince. Později, když 
se přiblížili Němci, jsme byli podruhé 
evakuováni do dalšího sirotčince. 
A potom ještě potřetí. To nás vezli 
vlakem. Po cestě už ale byly rozbité 
koleje, a tak jsme zase museli pěšou-
rem. Akorát tři voli táhli vozy, které 
byly naplněné jídlem a doklady. Já tam 
měla právě ty dopisy od tatínka. Byla 
jsem tenkrát celá šťastná, že budu mít 
tatínka. Už jsem koupila obrázek, že 
si ho dám do našeho bytečku. Frontě 
jsme však neunikli. Přímo do bojů 
mezi Sověty a Němci jsme se dostali 
ve městě Arovir. Nakonec nás Němci 
dohonili. Asi patnáct, deset kilomet-
rů před ním nás rozdělili do skupin 
zhruba po patnácti dětech. Protože 
kdyby spadla bomba na všechny děti, 
tak by to bylo špatný. Vědělo se, že 
Němci půjdou po hlavní silnici, kde 
byly vykopané zákopy. A když jsme 
viděli první zákop, tak jsme do něj, 
těch patnáct dětí, nalítali jako ryby. 
Namačkali jsme se tam a leželi, pro-
tože už padaly bomby. Pamatuju si to 
jako dnes. Ruský vojáček běžel s ta-
kovou flintičkou a už tenkrát jsem si 
říkala, co by s tou f lintičkou jako 
dokázal. Akorát před nimi utíkal. 
V zákopu jsme čekali skoro až do se-
tmění a pak přišli nějací němečtí 
důstojníci. My jsme museli z toho 
zákopu vstát a čekali jsme na smrt. 
Ani jsme neplakali. Byly jsme smíře-

1  Podle výzkumu M. Boráka byl Jaroslav Procházka (nar. 10. 5. 1909 v České Krošně) společně s dalšími Čechy zastřelen 28. 9. 1938 v Žitomiru. 
Pochován byl zřejmě na pohřebišti na kraji města za místním židovským hřbitovem. BORÁK, Mečislav (ed.): Perzekuce československých ob-
čanů v Sovětském svazu (1918–1956). Sborník studií. Část I. – Vězni a popravení, s. 214.
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ni s tím, že nás postřílejí. Oni nám ale 
každému místo toho dali něco tak 
dobrého… dodnes nevím, co to bylo 
za dobrotu. A pak nás poslali pryč.

Kam jste se uchýlili? 

Byla tma, ale slušné počasí. Nakonec 
jsme si vlezli dovnitř nějakého baráku 
a sháněli jsme suchary. I když kolem 
nás lítaly kulky, nikdo z nás nebyl 
zraněný. A druhý den, když už Němci 
byli dál a Rusové ustupovali, tak jsme 
hledali nějakou záchranu. Vraceli jsme 
se zpět do toho sirotčince, jenže ten 
už byl úplně rozbitý. Rozebrali si nás 
proto nějací lidé z té vesnice. Mnoho 
dětí se ale již nevrátilo, protože tam 
rozbili most. Mnoho jich taky zahy-
nulo. Mě si pak vzala na výchovu 
nějaká rodina. Já jim pomáhala a sta-

rala se jim o děti. S nimi jsem se potom 
v průběhu války přestěhovala do lá-
zeňského města Nalčik na Kavkazu. 

Dostávaly se k vám informace 
o dalším vývoji válečných událos
tí?

Já to strašně sledovala. Protože jsem 
tenkrát měla naši vesničku Českou 
Krošnu za nejkrásnější z celého svě-
ta. Čechy jsem ještě vůbec neznala. 
Jak přišla zima, tak už Němci ustupo-
vali. A když jsem se dozvěděla, že 
Žitomir byl již osvobozený (byl osvo-
bozen 12. listopadu 1943 – pozn. aut.), 
jsem napsala tetičce dopis. Psala jsem, 
že bych se chtěla vrátit zpátky, do 
České Krošny. Trvalo to ale dost dlou-
ho, než ke mně došla její odpověď. 
Odepsala mi, že by byla strašně ráda, 

kdybych to zvládla a vrátila se domů. 
Sama jsem se pak dostala do Rostova 
na Donu, ani nevím jak. Získala jsem 
jízdenky a dojela se až do Kyjeva. 
Odtud jsem jela na černo a po mnoha 
dalších peripetiích jsem konečně 
dorazila do Žitomiru. Ten jsem si 
tehdy naštěstí ještě pamatovala. Ří-
kala jsem si, že když najdu tu Mi-
chaljovsku ulici, tak to už trefím i do 
tý naší vesnice. No a já jsem ji našla 
a běžela jsem. V noci jsem zaťukala 
našim na okno a přišla mi otevřít 
tetička. Pak jsem u ní zůstala a zača-
la hned chodit do školy, protože jsem 
se dva roky neučila. Já jsem byla ješ-
tě hodně mladá a chtěla jsem dodělat 
sedmiletku a jít něco dělat. 

Jaký byl vlastně osud vašeho bra
tra?

O převoz svých vnoučat do Československa usilovali po smrti jejich matky v roce 1937 i Vodseďálkovi rodiče. Pro nesouhlas sovětských úřadů 
mohli Zina a Viktor přijet do Československa až v roce 1947 v rámci reemigrace volyňských Čechů. Foto: archiv Z. Žantové 
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O tom jsme dlouho vůbec nevěděli. 
Nemohl jít ještě na vojnu, tak ho jako 
patnácti, šestnáctiletého nasadili do 
uhelných dolů na Donbasu. Odtamtud 
se vrátil ztrhaný, odrbaný, hubený. 
Prostě našel tu vesnici a taky se divil, 
že všichni žijí. 

Hledali jste tatínka ještě po válce?

Psala jsem do Kirova, co se s ním sta-
lo. Oni mi ale odepsali akorát to, že po 
vypuknutí druhé světové války byl 
povolán na frontu. Víc jsem se toho 
nedozvěděla. Když bylo po válce, cho-
dila jsem se učit na kuchařku do Žito-
miru. Vždycky když jsem se vracela, 
říkala jsem si: Dneska už určitě bude 
doma tatínek, ten je určitě už tady. Já na 
něj myslela do posledního dne, že pro-
stě přijde, že tady někde je, že přežil. 

Celou tu dobu do sedmačtyřicátého, 
co jsem chodila do školy. Nikde jsme 
se ale nemohli ptát, protože všichni 
byli zticha. Všichni se pořád báli. 

Jeden strýček byl zřejmě zastřelen. 
Ale co se stalo s druhým strýčkem, 
s Pavlem Djakončukem?

Ten se vrátil. Vůbec ho nesoudili, ale 
vrátil se po sedmi letech. On byl komu-
nista. Po návratu už ale straníkem nebyl, 
to už chodil krmit koně na kolchoz. 

Jak jste žili po válce?

Žilo se zase chudě, ale dalo se už pře-
žít. Strýček už si taky něco vydělal. 
A museli jsme chodit do kolchozu na 
brigádu. A tak se nějaké rajčátko při-
neslo, doma byl kousek zahrady…

Uvažovali jste o odjezdu do Čes
koslovenska? Žili tam přeci stále 
vaši prarodiče.

Když se dědeček s babičkou dozvědě-
li, že my děti žijeme, žádali, aby nás 
pustili do Čech, že nás vychovají. Ne-
chtěli nás ale pustit, protože jsme se 
v SSSR narodili a měli jsme sovětskou 
státní příslušnost. Dokonce o nás žá-
dali přes Jekatěrinu Peškovovou, bý-
valou manželku Maxima Gorkého, 
která hodně pomáhala sirotkům a chu-
dým dětem. Ale nepustili nás sem. Až 
v sedmačtyřicátém roce, poté, co byla 
uzavřena dohoda mezi prezidentem 
Benešem a Stalinem. Psala jsem do 
Čech, jestli bychom s Viktorem mohli 
přijet. Dědeček odpověděl, že jistě, že 
budou rádi. Ale než jsme sem přijeli, 
babička umřela a zůstal jen dědeček, 

Zina (vlevo) se svým bratrem Viktorem a kamarádkou   
Foto: archiv Z. Žantové
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který byl už na penzi. Dožíval ve Vy-
sokém nad Jizerou. Než jsem se vdala, 
žila jsem u něj.  

Přijela jste sem s hromadným 
transportem?

Ano, přijeli jsme najednou skoro celá 
vesnice. Někteří si vezli nábytek a dal-
ší věci. My jsme žádný neměli. Jen něja-
ký kufr a tetička nám sehnala jídlo, 
abychom po cestě neumřeli hlady. Při-
jeli jsme sem v únoru čtyřicet sedm. 
Dovezli nás do Plzně. Tam byl nějaký 
lágr, kde byli za německé okupace tres-
tanci. Tam nás vyložili a pak jsme se 
dostali do Bílé Třemošné. Bratra Vikto-
ra jsem poslala, aby našel dědečka ve 
Vysokém nad Jizerou. Mně se v Třemoš-
né docela líbilo, zrovna tam byly zábavy. 
My Rusandy, to víte, mluvily jsme rusky, 
tak kluci po nás šli. Pak když Viktor 
přijel, říkal: Tak jsem dědečka našel, tak-
že se pěkně sebereme a pojedeme. 

Tetička přijela do Československa 
s vámi?

Tetička bohužel nejela. Nemohla, pro-
tože měla za manžela Ukrajince. Když 
ona byla Češka a on Ukrajinec nebo 
Bělorus, tak prostě nemohla. Ale když 
on byl Čech a měl třeba Rusku, tak je 
pustili, celou rodinu. Musela tam pro-
to zůstat. Později jsem se při její ná-
vštěvě Československa dozvěděla, že 
nesplnila zemědělské dodávky a byla 
tři nebo čtyři roky vyhnaná na Sibiři.

Jak jste se sžívala s novým prostře
dím?

Chtěla jsem být tanečnicí, ale už jsem 
se honem musela otáčet, abych získa-
la nějakou práci. Ale zaplaťpánbůh jsem 
šla hned do továrny. Chtěli mě tady taky 
dát nějakým manželům, kteří neměli 
děti. Já si ale říkala: V tomhle věku? Když 
já jsem se o sebe starala na Kavkazu? 
O všechno se v Rusku člověk musel 
starat sám. To, co se vydělalo na kol-
choze, se neslo na podzim na ramenou. 
Když se nějaké zrno vypěstovalo doma, 
tak se mlelo na takových dvou kame-
nech, mlela se tak mouka. To je k ne-
uvěření. Když jsme přijeli, ještě nám 

zbyl kousek chleba z domova. Dědeček 
ten chleba vzal a nosil to tady po Vyso-
kém a ukazoval, co jsme jedli, že jsme 
takhle mohli vůbec přežít.

Jak je zřejmé z dochované kores
pondence, váš dědeček vynaložil 
na záchranu svého syna nezměrné 
úsilí. Byla možnost získat ještě 
nějaké informace po válce nebo 
i v padesátých letech?

Dědeček po něm ještě dlouho pátral. 
Dozvěděl se jen to, že snad měl tatínek 
padnout někde u Dukly. V padesátých 
letech se nedalo nic zjistit. Úplnou prav-
du o tatínkově osudu se nikdy nedozvě-
děl. To vám ale ještě chci říct: dědeček 
schovával láhev šampaňského, až se 
tatínek vrátí. On tomu tak věřil, že se 
vrátí, schovával ji mnoho let. A když 
jsem se vdala, tak mi to šampaňské dal 
k prvním Vánocům…

Základní školní docházku mohla Zina dokončit až po válce. Na fotografii (sedící vlevo) se svými 
spolužačkami  Foto: archiv Z. Žantové 

V Československu začal pro Zinu zcela nový, radostnější život. Na fotografii z kuchařského kurzu 
v Liberci je v horní řadě třetí zleva. Foto: archiv Z. Žantové 
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