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V současné době, kdy Ukrajina znovu 
prochází složitým vývojem, se mnozí 
Ukrajinci na odkaz a myšlenky radi
kálních nacionalistů odvolávají. Toto 
téma tedy spojuje minulost a součas
nost, není ani zdaleka uzavřené. Od
bojová činnost, krvavé střety a finální 
ne úspěch pomohly vytvořit mýtus, 
vzbuzující stále značné emoce.

Na problematiku tzv. banderovců se 
v průběhu času účelově navázala i celá 
řada ideologických klišé a zjednoduše
ní. Vývojovým milníkem integrálního 
ukrajinského nacionalismu byl rok 
1929, kdy Jevhen Konovalec1 ve Vídni 
založil Organizaci ukrajinských nacio
nalistů (OUN). Právě tato organizace 
již byla tou, která vstoupila do dějin 

a promlouvala do poměrů ve východní 
Evropě v průběhu druhé světové války 
i krátce po ní. Ukrajina si svoji nezávis
lost na rozdíl od Československa a dal
ších nástupnických států po rozpadlém 
mocnářství po první světové válce ne
vybojovala. Z politického a etnického 
hlediska panovala po jejím skončení 
nedořešená situace.2 Nacio nálně vy
hranění Ukrajinci vnímali sovětské 
Rusko, Rumunsko, Československo, 
a zejména Polsko jako okupanty, kteří 
si po roce 1918 rozdělili Ukrajinu. Na 
území Polska se uchylovali k sabotá
žím a atentátům, ničili komunikace, 
páchali loupeže majetku ve státním 
vlastnictví, vypalovali zemědělské 
usedlosti. Polské vládní jednotky od

povídaly nevybíravými represemi ukra
jinského obyvatelstva, jež doprovázela 
dlouhodobá polonizační politika. 

Přímému teroru byli Ukrajinci vy
staveni od počátku 30. let v Sovětském 
svazu.3 Také proto se ukrajinský na
cionalismus v té době demonstroval 
především na polském území. Napří
klad 15. června 1934 spáchali ukrajin
ští nacionalisté ve Varšavě atentát na 
polského ministra vnitra Bronisława 
Pierackého.4 Ten platil v menšinových 
otázkách paradoxně za stoupence 
mírnějšího postoje a chápal, že dosa
vadní politika vůči Ukrajincům vyvo
lá další násilí. Zde je vidět rozporupl
nost některých činů ukrajinských 
nacionalistů. 

1  Jevhen Konovalec (1891–1938), historicky první předseda OUN. Jako voják rakouskouherské armády se v roce 1915 ocitl v ruském zaje
tí, po útěku do Kyjeva v roce 1917 organizoval Haličskobukovinský pluk Sičových střelců, s nimiž se aktivně účastnil obrany města 
před bolševiky. Po založení OUN v roce 1929 se věnoval především rozšiřování kontaktů, které by mohly pomoci vzniku nezávislé 
Ukrajiny, a to zejména v ukrajinské emigraci v USA, Kanadě, Německu, Velké Británii, Itálii a také v Československu. Pro tyto své ak
tivity byl pod dohledem agentů NKVD a jedním z nich, Pavlem Sudoplatovem, byl také v roce 1938 v Rotterdamu zavražděn.

2  TAYLOR, Alan J. P.: Příčiny druhé světové války. Perfekt, Bratislava 2005, s. 37.
3  Tehdejší poměry v SSSR přibližuje MEDVEDĚV, Roj: Stalin a stalinizmus – historické črty. Obzor, Bratislava 1990.
4  FIALA, Jan: Zpráva o akci B. Vyšehrad, Praha 1994, s. 25–27.
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Druhá světová válka zásadním způsobem ovlivnila vývoj a podobu východní  
a střední Evropy. S poválečnou situací se nehodlalo smířit ozbrojené podzemí  
v západních oblastech SSSR, mimo jiné i odboj ukrajinský, jehož příslušníci jsou 
ne zcela přesně nazýváni banderovci. Jejich snaha o vznik nezávislé Ukrajiny 
skončila nezdarem. Část ukrajinských nacionalistů se dala do pohybu přes česko
slovenské území na západ. Svou přítomností zasáhli do poválečného vývoje re
publiky a stejně jako v dalších zemích zde byla zejména po nástupu komunistů  
k moci tato problematika propagandisticky zneužita.

Tomáš Řepa

Zneužití tématu v Československu po roce 1945
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V této souvislosti byl zatčen i Ste
pan Bandera5, později nejznámější 
vůdce OUN. V té době již patřil k její
mu vedení a na organizaci atentátu se 
podílel. Byl odsouzen k trestu smrti, 
který byl milostí polského prezidenta 
zmírněn na doživotí.6 Nacionalisté 
počítali s  tím, že teprve nastane 
krizová situace, která zapůsobí jako 
spouštěcí mechanismus, jenž povede 
k otevřené konfrontaci zúčastněných 
stran. Dle názoru J. Konovalce bylo 
možné dosáhnout ukrajinského stát
něpolitického cíle jen organizovaným 
bojem, který mohli Ukrajinci zahájit 

pouze v případě, že se Polsko a SSSR 
dostanou s jinými státy do válečné
ho konfliktu nebo že v nich vypukne 
občanská válka.7

Druhá světová válka výrazně po
znamenala osudy národů ve východní 
Evropě a posléze i pozměnila hranice 
jednotlivých států. Po jejím vypuknu
tí obsadili východní Halič a Volyň na 
základě paktu RibbentropMolotov 
Sověti, kteří vyhlásili „osvobození“ 
Ukrajinců od kapitalismu a národnost
ního útlaku. Následná okupace těchto 
území nacistickým Německem vzá
jemné vztahy mezi Poláky a Ukrajinci 

dále zhoršila. Ještě před koncem války 
Ukrajinská povstalecká armáda (UPA)8, 
vojenská odnož OUN, která vznikla 
zejména na podnět její banderovské 
frakce, zahájila otevřený a brutální 
boj proti Polákům s cílem vyhnat je 
z „ukrajinské země“, na což neméně 
krutě reagovaly odvetnými akcemi 
oddíly polského podzemí a poté i pol
ské armády.9

Bandera kalkuloval s tím, že se vál
ka na východě Evropy naplno rozhoří 
až s konfliktem mezi Sovětským sva
zem a nacistickým Německem. Když 
Němci 22. června 1941 vpadli do SSSR, 
zapojil se do bojů Ukrajinský legion. 
Dominantní pro složení této jednotky 
byl příliv mladých dobrovolníků, kteří 
chtěli bojovat za myšlenku samostat
né Ukrajiny. Tvořily ji dva prapory 
– Nachtigall a Roland.10 Nachtigall 
s německými jednotkami operoval 
směrem na Lvov. Ze strany němec
kých generálů zazněl i slib, že pokud 
oddíl získá Lvov, bude se tam moci 
vytvořit vláda samostatné Ukrajiny 
a Stepan Bandera stane v jejím čele. 
Zřejmě nešlo jen o momentální němec
ký nápad a velkorysost, ale o návrh 
Bandery a jeho spolupracovníků, kte
ří se snažili urychlit spád událostí.11 
NKVD před svým odchodem z města 
povraždila na čtyři tisíce polských 
a ukrajinských vězňů.12

Klíčovým datem pro banderovce se 
stal 30. červen 1941, kdy byla ve Lvově 
vyhlášena ukrajinská samostatnost 

5  Stepan Bandera (1909–1959), legendární vůdce OUN. Odnož této organizace byla po něm od roku 1940 neformálně pojmenována a pod 
názvem banderovci vstoupila do dějin ozbrojeným bojem za nezávislou Ukrajinu. Bandera byl za své postoje a nacionalistické aktivity 
vězněn a pronásledován několika režimy a jeho život jen dokládá, jak tragický byl osud Ukrajiny ve 20. století. Po druhé světové válce 
odešel do mnichovského exilu. Pro Sovětský svaz zůstal natolik nebezpečný, že bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Provedl ji agent KGB 
Bohdan Stašinskij za použití kyanidu, který mu stříkl do tváře. Pro mnohé současné nacionalisty na Ukrajině je jeho odkaz stále živý 
a projevuje se i v politické situaci země.

6  FIALA, Jan: Zpráva o akci B, s. 30.
7  MLYNÁRIK, Ján: Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Libri, Praha 2005, s. 21.
8  Více k situaci, která předcházela vzniku UPA, viz SVOBODA, David: Dlouhá cesta do lesů. Politický vývoj ukrajinského integrálního 

nacionalismu a předpoklady vzniku Ukrajinské povstalecké armády. Securitas Imperii, 2013, č. 22, s. 98–120.
9  VESELÝ, Luboš: „Proti fašistickým bandám UPA“. Ukrajinci v propagandě lidového Polska. Soudobé dějiny, 2010, roč. 17, č. 4, s. 670. 
10  FIALA, Jan: Zpráva o akci B, s. 34.
11  Srov. GILBERT, Martin: Druhá světová válka. Úplná historie. BB/art, Praha 2006, s. 249. 
12  Viz též AUSKÝ, Stanislav: Dobrovolníci a druhá světová válka: ustašovci, vlasovci, banderovci, legionáři, židovské legie. Petrklíč, Praha 2007, 

s. 104. 

Jevhen Konovalec (vlevo), první předseda Organizace ukrajinských nacionalistů, a Stepan Ban-
dera, její nejvýraznější vůdce Foto: archiv autora, ČTK
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a Banderův spolupracovník Jaroslav 
Stecko13 se stal předsedou ukrajinské 
vlády (Andrij Melnyk14, hlava konku
renčního proudu OUN, zůstal zdržen
livý). Bandera se v tomto okamžiku 
mohl cítit jako vítěz, kterému se splnil 
životní sen, stejně jako dalším nacio
nalisticky smýšlejícím Ukrajincům.15 
To však nemělo dlouhého trvání. 
Nacis tické vedení bylo tímto krokem, 
který měl u ukrajinského obyvatelstva 
pozitivní odezvu, zaskočeno. Gestapo 
po pouhých třech dnech existence 
ukrajinskou vládu ve Lvově rozehnalo. 

Ukrajinští představitelé byli zatčeni 
a odvezeni do Berlína a tam vystaveni 
nátlaku, aby proklamaci nezávislos
ti odvolali. Jelikož tak neučinili, byli 
uvězněni a perzekvováni.

Samotný Bandera zůstal až do roku 
1944 v koncentračním táboře Sach
senhausen.16 V roce 1941 NKVD po
pravila jeho otce, dva jeho bratři  
zahynuli v Osvětimi. Nacistická oku
pační správa považovala Ukrajince 
spíše za hrozbu, popřípadě za levnou 
pracovní sílu, nepotřebovala je a ne
vnímala je jako rovnocenné partnery. 

Vytvoření samostatného slovanského 
státu nebylo v diplomatických ani 
strategických záměrech hitlerovské
ho Německa.17

Banderovci tak nakonec bojovali 
úplně proti všem, proti nacistické oku
pační správě, proti jiným odbojovým 
složkám, zejména komunistickým, 
s příchodem fronty se střetávali již 
i  s Rudou armádou a nakonec po 
jisté konsolidaci situace i se silami 
znovuobnoveného polského státu. 
V tomto ohledu se tedy jednalo o je
dinečné hnutí, které nemá obdoby. 
Ve střetech s Rudou armádou zůstává 
zřejmě nejvýznamnější událostí18 po
střelení armádního generála Nikolaje 
Vatutina19 29. února 1944, který svému 
zranění podlehl.20 

Konec druhé světové války však 
kýženou samostatnost Ukrajiny ne
přinesl.21 V nastalé situaci se UPA 
rozhodla dál vzdorovat, a to především 
na územích Haliče a Volyně. Zejmé
na prostředí v Haliči bylo specifické 
tím, že místní většinově ukrajinské 
obyvatelstvo poskytovalo naciona
listům rozsáhlou podporu, doplňo
valo jejich prořídlé řady (posilované 
někdy i násilnými odvody), nabízelo 
možnost zásobování vším potřebným. 
Významným faktorem byla i společ
ná řeckokatolická víra. Narýsování 
nových hranic provázela drastická 
populační výměna polského a ukra
jinského obyvatelstva. 

13  Jaroslav Stecko (1912–1986), ukrajinský politik a člen OUN. Dne 30. června 1941 se podílel na vyhlášení ukrajinské nezávislosti a stal se 
premiérem Ukrajiny. Dvanáct dní nato byl zatčen a odvezen do Německa, kde byl nucen k odvolání tohoto vyhlášení. Jelikož však stejně 
jako Bandera odmítl, byl poslán do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde zůstal až do roku 1944. Po svém propuštění žil v Mni
chově, byl jedním z vedoucích představitelů exilové OUN a věnoval se též publikační činnosti. 

14  Andrij Melnyk (1890–1964), předseda odnože OUN zahrnující především starší a méně radikální nacionalisty, kteří více než bande
rovci spoléhali na spolupráci s Němci. Přesto byl v roce 1944 internován v koncentračním táboře Sachsenhausen. Zemřel v lucem
burském exilu.

15  MLYNÁRIK, Ján: Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve, s. 25.
16  FIALA, Jan: Zpráva o akci B, s. 35.
17  MAGOCSI, Paul R.: Historical Atlas of East Central Europe. University of Toronto Press, Toronto 1995, s. 157.
18  KARPOV, Vladimír: Maršál Žukov. Jeho spolubojovníci a soupeři ve válce i v míru. Ottovo nakladatelství, Praha 2012, s. 377–378.
19  Nikolaj Vatutin (1901–1944), významný sovětský důstojník, posmrtně vyznamenaný titulem Hrdina SSSR. Během Velké vlastenecké 

války se osvědčil jako velitel na mnoha bojištích, zejména u Stalingradu a Kursku nebo později při dobývaní Ukrajiny. 
20  MARPLES, David R.: Heroes and Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine. Central European University Press, Budapest 

2007, s. 157–160.
21  TAYLOR, Alan J. P.: Příčiny druhé světové války, s. 56.

Jaroslav Stecko (vlevo) a Andrij Melnyk. Stecko se v červnu 1941 podílel na vyhlášení ukrajinské 
nezávislosti a stal se premiérem Ukrajiny. Foto: archiv autora
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Ačkoliv se SSSR stal světovou vel
mocí, jeho vnitřní situace byla nezávi
děníhodná. V konfliktu s nacistickým 
Německem zahynulo na 26 milionů 
sovětských občanů. Smrt na bojišti, 
na následky podvýživy nebo vyčerpá
ní dřinou v koncentračních táborech 
zasáhla snad každou rodinu. I přesto 
zar putilost UPA, kterou se stále ne
dařilo dostat pod kontrolu, donutila 
Moskvu k vojenské reakci22 a přesu
nu dalších jednotek na Ukrajinu a do 
Polska.23

Od března 1945 probíhaly těžké 
boje především v prostoru Wetlin
ské Poloniny. Hlavní tíha bojů ležela 
na zvláštní divizi NKVD, Ukrajin
ci nazývané Červona mitla (Rudé 
koště).24 Tato speciální divize byla 
Sověty vycvičena k boji s veškerými 
protikomunistickými živly, a zejména 
skupinami UPA, skládala se pouze 
z přesvědčených komunistů a vojáků 
vyznamenaných za Velké vlastenecké 
války. Další střety banderovců násle
dovaly v okolí Přemyšlu, kde bojovali 

s polskými jednotkami. V Polsku bylo 
i mnoho dalších protikomunisticky za
měřených organizací a panovala tu 
nepřehledná situace. Podle výpovědi 
Burlaka25, pozdějšího nejvýraznějšího 
banderovského velitele z bojů v Čes
koslovensku, byla prý bojová převaha 
spíše na straně banderovců.26

V poválečném Polsku se odehrával 
vyhrocený střet protichůdných sta
novisek. Zatímco UPA vedla boj za 
nezávislou Ukrajinu a zejména mezi 
ukrajinským obyvatelstvem hlásala 
svá hesla burcující k dalšímu organi
zovanému odporu, polská vláda sáze
la na protiukrajinskou propagandu. 
Obsah a vyznění této propagandy, 
jejímiž nositeli byli především polští 
komunisté, se posléze velmi dlouho 
neměnily. Bojovníci UPA a vůbec 
všichni, kdo si přáli samostatnou 
Ukrajinu, byli ztotožňováni s fašisty 
a nepřáteli Polska. Tento obraz si za
fixovala velká část společnosti a ví
ceméně jej vztahovala na Ukrajince 
jako takové. Proměňovat ho začali až 

představitelé demokratické opozice, 
inspirovaní koncepcemi smíření exi
lového časopisu Kultura.27

Postupem času se situace UPA, sví
rané ze všech stran, neustále zhoršo
vala. Vše ještě komplikoval fakt, že 
národnostně promísené oblasti se sta
ly dějištěm faktické občanské války, 
jedna i druhá národnost je považovala 
za svůj domov a nehodlala ustoupit 
ze svých požadavků. Hořely vesnice 
na obou stranách, krvavé běsnění se 
jen stupňovalo. Poslední etapou orga
nizovaného odporu UPA byl rok 1947. 
Výsledek však byl předem jasný: úplná 
likvidace všech známek odporu proti 
státní moci ať už v SSSR nebo v Polsku 
v jeho nových poválečných hranicích. 

V době, kdy UPA byla již značně 
oslabena a disponovala necelými 
patnácti sty muži, byl 28. března 
1947 u Baligródu v jihovýchodním 
Polsku zastřelen na inspekční cestě 
náměstek ministra obrany generál 
Karol „Walter“ Świerczewski28. Stal 
se obětí léčky, pravděpodobně kvůli 

22  ŠMIGEĽ, Michal: V boji s banderovci na Slovensku (1945–1947). Aktivity československých bezpečnostních složek proti UPA – spolu
práce s Polskem a SSSR. In: VOLNÁ, Kateřina (ed.): Aktivity NKVD/KGB a její spolupráce s tajnými službami střední a východní Evropy 
1945–1989, II. ÚSTR, Praha 2009, s. 217–226.

23  VJATROVYČ, Volodymyr: Rejdy UPA terenamy Čechoslovaččyny. Vydavnyctvo Litopys UPA, Toronto 2001. Vjatrovyč pracoval s archiv
ními materiály ukrajinské provenience, které potvrzují přítomnost jednotek Rudé armády v Polsku a jejich časté zapojení do bojů 
s banderovci.

24  ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945–1946). K problematike činnosti a propagačných antikomunistických aktivít oddielov  
Ukrajinskej povstaleckej armády. In: ŠMIGEĽ, Michal a kol.: Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918–1989). Spoločnosť 
medzi demokraciou a totalitou. Univerzita Mateja Bela – HÚ SAV, Banská Bystrica 2007, s. 143.  

25  Burlak, vlastním jménem Volodymyr Szczygielski nebo Ščyhelskyj (1920–1949), jeden z nejschopnějších velitelů banderovských 
sotní (organizovaných skupin UPA). Za 2. světové války působil u Ukrajinské milice, obdoby policie. Jeho sotňa vznikla na přelomu 
let 1944/45, kdy po přechodu fronty odešli všichni pozdější banderovci do lesů. V noci z 21. na 22. června 1947 se v počtu přes sto lidí 
přesunula už natrvalo na území Československa. I díky osobnosti svého velitele si dokázala, na rozdíl od jiných jednotek UPA, udržet 
dobrou morálku. U Magury Lipče došlo k největším ztrátám Československé armády od konce 2. světové války a potažmo až dodnes. 
Do boje proti Burlakově jednotce byli vysláni nezkušení aspiranti z vojenských škol, kteří situaci nezvládli. Kvůli nedostatku střeli
va a chybným zpravodajským informacím ztratili šest mužů a sedmý utrpěl smrtelné zranění při nešikovné manipulaci s vlastní 
zbraní. V noci z 3. na 4. září 1947 se Burlak na samotě Jánošíkovo vzdal, protože mu bylo jasné, že je obklíčen tak, že již nemůže 
uniknout. Po několika měsících, a dokonce i jednom nezdařeném útěku z kasáren v Košicích, byl vydán do Polska, kde byl 7. dubna 
1949 popraven. (Správně by se mělo jeho jméno přepsat z ukrajinštiny jako Burlaka, v češtině se však ujala podoba Burlak.)

26  ABS, f. Ústředna Státní bezpečnosti 1945–1948 (305), sign. 3051431, Burlakova přímá výpověď sepsaná 7. září 1947.
27  VESELÝ, Luboš: „Proti fašistickým bandám UPA“, s. 673.
28  Karol Świerczewski (1897–1947), od španělské občanské války přezdívaný „Walter“, se narodil ve Varšavě, od roku 1915 pobýval v Rus

ku, v listopadu 1917 vstoupil do Rudé armády a o rok později do bolševické strany. V roce 1920 se na vlastní žádost zúčastnil polsko
sovětské války na straně Sovětů. V letech 1936–1938 bojoval ve španělské občanské válce. Roku 1941 se stal velitelem 248. divize pě
choty sovětské armády, poté přednášel na vojenských školách. V roce 1943 byl jmenován generálem a působil ve velitelských funkcích 
u 1. a později u 2. polské armády. Od září 1944 byl členem Polské dělnické strany a zároveň členem jejího ústředního výboru. V únoru 
1946 se stal druhým náměstkem ministra národní obrany a podílel se na represích proti příslušníkům Zemské armády (Armija Krajowa).

PD_02_2014.indb   50 26.06.14   11:46



Ukrajinští nacionalisté a komunistická propaganda

paměť a dějiny 2014/02 51

nedostatečné osobní ochraně a panice, 
jíž jeho doprovod po útoku propadl. 
Útočníky byli zřejmě bojovníci UPA. 
Kolem jeho smrti však dodnes panu
je řada nejasností a dohadů. Nechy bí 
ani verze obviňující z podílu na jeho 
smrti sovětské tajné služby.29 Ať už 
měl jeho smrt na svědomí kdokoliv, 
jednoznačně posloužila jako další 
záminka k deportacím Ukrajinců. 

V této atmosféře utvořil polský 
Státní výbor obrany operační sku
pinu Visla,30 která zahájila činnost 
28. dubna 1947 s cílem konsolidovat 
situaci a dořešit problémy spojené 
s ukrajinským nacionalismem ve své 
zemi. Za stálých bojů proti zbytkům 
UPA sáhla vláda v kooperaci se Sovět
ským svazem k přesunu obyvatelstva. 
Do SSSR bylo přesídleno nejméně půl 
milionu „polských“ Ukrajinců, menší 
část (celkem 150 tisíc Ukrajinců) pu
tovala z ukrajinských sídlišť do zá
padních oblastí země, které Polsko po 
skončení druhé světové války získalo 
na úkor Německa.31 V té době již také 
ustávala činnost vlastního polského 
protikomunistického podzemí. Polská 
státní moc se tak mohla více zaměřit 
na činnost UPA.32 Banderovci se tedy 
již poněkolikáté ocitli ve slepé uličce. 
Byli tísnění ze všech stran a ztráceli 
den za dnem svoje zázemí v jihový
chodním Polsku.

Stepan Bandera zůstal po válce 
v exilu v Mnichově, odkud chtěl dále 
koordinovat odbojové operace. OUN 
a UPA byly nakonec dotlačeny k roz
hodnutí vyslat část bojeschopných 
jednotek na Západ. Jako použitelné 
v rámci přesunů na území Českoslo
venska přicházely v úvahu pouze čtyři 
až šest sotní. Především Bir, Brodyč, 
Ren, Stach, Burlak a Chromenko.33

V Československu panovala z hle
diska těchto plánů úplně jiná situace 
než v Polsku. Zatímco tam byl konflikt 
zatížen mnoha krvavými spory, vzá
jemnými křivdami, nechutí a možná 
již i faktickou nemožností mírového 
řešení, Československem chtěly tyto 
jednotky pouze projít a nevyvolávat 
zbytečný rozruch. Ani neměly důvod 
nechat se zavléct do dalších, z jejich 
pohledu již marných bojů. Situaci však 
výrazně poznamenala komunistická 
propaganda. Po druhé světové válce 
bylo Československo svědkem nástu
pu komunistické totality. Banderovci 
svým příchodem komunistům poslou
žili jako vděčný terč, neustále bylo 
zdůrazňováno, jak velké nebezpečí 
představují pro Československo. Ra
dikální nacionalisté samozřejmě spá
chali množství kriminálních deliktů, 
především v souvislosti s krádežemi 
proviantu a posléze i ve střetech s bez
pečnostními složkami, ale srovnávat 

vyhrocenost událostí v Českosloven
sku a v Polsku jednoduše nelze.

Reakce na první banderovské vpády 
do slovenského pohraničí byla poměr
ně vlažná. Až začátkem září 1945 na 
rozkaz ministra národní obrany ode
slalo velitelství čtvrté vojenské oblasti 
na východní Slovensko tři prapory 
pěchoty a průzkumnou četu, již dří
ve posílenou o dvě roty samopalníků 
z Moravy. Zároveň byla dohodnuta 
spolupráce se sovětskými pohranič
ními jednotkami, na jejímž základě 
byl 4. září přesunut do Kapušan mo
torizovaný pluk Rudé armády, který 
se měl zapojit do akcí proti UPA. Podle 
polského historika Grzegorze Motyky 
měly zprávy o průniku jednotek UPA 
na Slovensko vzbudit znepokojení sa
motného Lavrentije Beriji.34 Nedávno 
historici doložili, že do oblasti působe
ní banderovců byla dopravena i spe
ciální skupina funkcionářů NKVD.35

Československá vláda oficiálně reago-
vala na pohyby banderovců v blízkosti 
hranice s Polskem dne 16. dubna 1946, 
kdy uložila ministrům národní obrany 
a vnitra za úkol, aby jejich složky za-
jistily státní svrchovanost a bránily su-
verenitu Československa na východním 
Slovensku a do konce dubna je očistily. 
V té době již byly v průběhu přípravy 
zásahu, které iniciativně podniklo veli-
telství čtvrté vojenské oblasti a hlavní 

29  Viz MOTYKA, Grzegorz: Tak było w Bieszczadach: Walki polsko-ukraińskie 1943–1948. Volumen, Warszawa 1999, s. 382–388; VESELÝ, 
Luboš: „Proti fašistickým bandám UPA“, s. 673. 

30  Detailněji o této operaci, jejím provedení a okolnostech viz CHOJNOWSKA, Aldona: Operacja „Wisła”. Przesiedlenie ludności ukraińskiej 
na Ziemie Zachodnie i Północne w 1947 r. Zeszity Historiczne, 1992, č. 102, s. 3–102; MISIŁO, Eugeniusz (ed.): Akcja „Wisła“: Dokumenty. 
Archiwum Ukraińskie – Zakład Wydawniczy Tyrsa, Warszawa 1993. Ukrajinský překlad vyšel pod stejným názvem v roce 1997; PISU
LIŇSKI, Jan (ed.): Akcja „Wisła“. IPN, Warszawa 2003; KYCAK, Volodymyr: Deportacija Ukrajinciv z Polšči v URSR u 1944–1945 rr. ta jich so-
cialno-ekonomična adaptacija. Černiveckyj nacionalnyj universytet, Černivci 2003.

31  Přínosné komplexní pojednání na téma etnických přesunů obyvatelstva v letech 1944–1948 ve střední Evropě viz THER, Philipp: 
Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944–1948. Rowman and Littlefield, Lanham 2001, s. 173–197; MAGOCSI, 
Paul R.: Historical Atlas of East Central Europe, s. 191. Na této mapě jsou zobrazeny i počty přesunutých etnických skupin a národnost
ních menšin včetně ukrajinské, německé a dalších. Akce se týkala i Bojků, Huculů a Lemků, kteří byli považováni za ukrajinské 
regionální skupiny. VESELÝ, Luboš: „Proti fašistickým bandám UPA“, s. 667–701.

32  FIALA, Jan: Zpráva o akci B, s. 112–113.
33  POTICHNYJ, Peter: My Journey. Pawlokoma, Toronto – Lvov 2008. Jde o životopisnou publikaci o osudech člena UPA, který společně se 

sotní Chromenko přešel přes československé území do americké okupační zóny v Německu. Z tohoto neznámého vojáka se nakonec 
stal emeritní profesor na univerzitě v Torontu. Jeho životní příběh je pro mnoho Ukrajinců ve 20. století příznačný.

34  MOTYKA, Grzegorz: Ukrajińska partyzantka 1942–1960. Dzialalność Organizaciji Ukrajińskich Nacjonalistów i Ukrajińskiej Powstańczej Armii. 
IPN, Warszawa 2006, s. 592.

35  ŠMIGEĽ, Michal: V boji s banderovci na Slovensku (1945–1947), s. 217–226.
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štáb Československé armády. Na vý-
chodní Slovensko přicházely jednotky, 
které bylo možno uvolnit z druhé, deváté 
a desáté pěší a čtvrté rychlé divize. Do 
18. dubna se soustředily na východním 
Slovensku, kde posléze z těchto shromáž-
děných divizí byla vytvořena zvláštní 
skupina „Ocel.“ […] 21. dubna přibyly dva 
prapory z tankových brigád […]. Skupina 
byla vybavena i těžkými zbraněmi.36

Skupiny banderovců překračujících 
hranici s Polskem se objevovaly již 
v tomto období, ale jejich přítomnost 
měla jen krátké trvání nebo byla vy
nucena bojovou situací.37 Ukrajinští 
nacionalisté zasáhli i do politických 
poměrů, když na východním Sloven
sku šířili letáky, mluvili s civilisty 
a snažili se jim objasnit své postoje 
a pohnutky. Roli zřejmě sehrála i spo
lečná řeckokatolická víra některých 
Slováků a Ukrajinců. Civilní síť OUN 
hlasitě kritizovala poměry v SSSR, po
válečnou situaci v Polsku a přibližovala 
komunistickou realitu. Někteří občané 
na Slovensku tak měli dost informací 

k většímu pochopení boje banderovců 
za samostatnou Ukrajinu. Popis utla
čování národnostních menšin a další 
argumenty dokázaly některé voliče na 
východním Slovensku přesvědčit, aby 
nevolili komunisty.38

Boj proti banderovcům se projevo
val již v předvolební kampani 1946. 
Volby do Ústavodárného Národního 
shromáždě ní se konaly 6. května 1946. 
Celkově sice zvítězili komunisté, ale 
na Slovensku se jim triumfovat ne
podařilo (tam vyhrála Demokratická 
strana). Výsledek tedy rozhodně nebyl 
takový, jaký očekávali. Důsledky na 
sebe nenechaly dlouho čekat. Téma 
banderovců posloužilo komunistům 
jako záminka pro napadání a deho
nestaci všech politických rivalů. Ty 
strany, které k nim zaujaly smířlivější 
stanovisko, byly vláčeny tiskem. Po
kud se dokonce objevil i názor typu: 
„Nechme je projít, nás se to netýká“39, 
komunisté vždy přišli s tvrzením, že 
takové postoje ohrožují svobodné 
svrchované Československo.

Hodnotímeli, do jaké míry byli ban
derovci hrozbou pro poválečné Česko
slovensko, jeho suverenitu a bezpeč
nost, nemůžeme pominout, že šlo nejen 
o vojenský, ale i o politický střet. Po 
volbách v roce 1946 se komunisté ostře 
pustili do kritiky slovenské Demokra
tické strany, která s nimi údajně nava
zovala úzké styky. Demokraticky smýš
lející slovenské obyvatelstvo s nimi 
skutečně mělo určité omezené kontak
ty. Například v některých obcích činov
níci civilní sítě UPA předstoupili před 
shromážděné občany se svými názory 
a vizemi. Později byly tyto kontakty 
často zveličovány a po únoru 1948 byly 
dokonce zatčeny některé údajně zapo
jené osoby jako tehdejší náměstek 
předsedy vlády Ján Ursíny z Demokra
tické strany.40 Tisk ho označoval za 
pomahače banderovských kurýrů. 
Zmiňované napojení se v soudním jed
nání neprokázalo, ale Ursíny byl i tak 
odsouzen. Rehabilitován byl v roce 1964. 

Komunistická propaganda zkreslo
vala fakta a přeceňovala úlohu nasa
zených bezpečnostních a vojenských 
složek. Jednotky SNB navíc byly pod 
přímým vlivem komunistů. Ti obviňo
nali z podpory banderovců i národní 
socialisty, kteří byli společně s Demo
kratickou stranou propíráni v tisku 
a dostávali se pod politický tlak. Ten 
se nakonec ukázal být dalším důle
žitým faktorem likvidace politické 
protikomunistické opozice, protože 
obraz pomahačů banderovců vníma
la většina veřejnosti negativně i pod 
dojmem toho, jak se o nich vyjadřo
val tisk, navíc po prožitých válečných 
útrapách byla ve společnosti přítomna 
touha po normálním životě a fungují
cím státním aparátu. Nasazení vojska, 
bezpečnostních jednotek, přestřelky 
a noční banderovské přepady usedlostí 
tento řád logicky narušovaly. Z vůle 

36  FIALA, Jan: Zpráva o akci B, s. 77.
37  ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945–1947). Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území 

krajiny. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2007, s. 173.
38  ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945–1946), s. 168.
39  ABS, f. Zemské velitelství SNB Brno /1923/ 1945–1948 /1949/ (A 15), inv. j. 162, Roky 1946–1947; zmínky v soudobém tisku: Banderovci 

a Nechanice. Svobodné slovo, 24. 8. 1947. 
40  KAPLAN, Karel: Československo v poválečné Evropě. Karolinum, Praha 2004, s. 75.  

Jeden z propagandisticky laděných článků. Slovo národa, 14. 8. 1947. Foto: ABS
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komunistů zůstal pohraniční pluk SNB 
na Slovensku déle, než bylo nezbytně 
nutné, už jen proto, aby svou přítom
ností ovlivňoval klima ve společnosti. 

Rudé právo začalo banderovcům 
a ostouzení ostatních politických stran 
věnovat velkou pozornost, pro kterou 
se oprávněně hodí označení kampaň. 
V článku Kdo jsou a jak vznikli banderov-
ci z 22. 8. 1947 se například uvádí: Spo-
lupráce benderovců s luďáky a bývalými 
gardisty charakterizuje nejen benderov-
ce, o jejichž úloze bojovníků za vzkříšení 
fašismu bude málokdo pochybovat, ale 
také ty, kteří jsou jim nápomocni, nebo 
se přimlouvají za to, aby byli benderovci 
necháni na pokoji. Ozbrojené desperáty 
v lesích a horách potírá armáda a SNB. 
Ale domácí benderovce, doma skryté, 
čekající, jak se situace vyvine a zatím 

ochotné kdykoli pomoci ozbrojeným ban-
ditům, je třeba zlikvidovat také a ihned.41

V článku Benderovci, partyzáni a Svo-
bodné slovo z 26. 8. 1947 list pokračuje: 
Jak je celé naší veřejnosti známo, jsou 
již po dosti dlouhou dobu ohrožovány 
životy i majetek našich občanů ne ně-
jakými neškodnými otrhanými štvanci, 
kteří směřují kamsi na západ (my dobře 
víme, že do americké a anglické zóny 
v Německu), ale velmi dobře ozbrojený-
mi a esesáckým způsobem vycvičenými 
bandami fašistických gangsterů, které 
jsou o to nebezpečnější, že se nepohybují 
jako jednolitá regulérní armáda. Další 
den pak ještě dodal: Proč nechce Svo-
bodné slovo, aby čs. partyzáni pomáhali 
tyto organizované, fašistické bandy na 
našem území potřít? Proč jim chce do-
přát volný průchod do Německa? Je to 

jasné: naši partyzáni jsou Svobodnému 
slovu větším trnem v oku než fašistické 
a esesácké tlupy benderovců. Jim má být 
podle Svobodného slova dopřán klid – tj. 
možnost, aby se v západním Německu 
spojili s ostatními fašistickými a proti-
slovanskými bandami k další činnosti.42

Události roku 1947 jsou v literatuře 
často označovány jako „horký sloven
ský podzim“.43 Pro pochopení postoje 
komunistů k banderovcům jsou důle
žité i informace o nich v posudku vy
pracovaném pro účely SNB. Zajímavé 
je i datum jeho vzniku – 7. dubna 1947, 
tedy téměř rok před komunistickým 
převratem. Na základě několika citací 
z něj si můžeme udělat představu o tom, 
zda téma banderovců nebylo již v tomto 
období zneužito k dalším politickým 
a propagandistickým cílům. 

41  VESELÝ, Luboš: Banderovci v komunistické propagandě poválečného Československa. In: Ukrajinský žurnál 2006. RUTA, Praha 2006, 
s. 26.

42  Tamtéž, s. 27.
43  Dle názoru historika doc. PhDr. Vladimíra Goňce, DrSc., je důležité vyzdvihnout právě tento pojem. Není tím akcentována vojenská 

stránka střetů, ale jejich politický rozměr, který v rétorice komunistické strany nabýval intenzity především na podzim 1947. Propa
ganda, potenciál útoků na politické rivaly, zdůrazňování „banderovské hrozby“ byly využity v procesu postupného přebírání moci, jenž 
definitivně vyvrcholil v únoru 1948.

Výzva banderovcům, kterou sepsal Burlak po svém zadržení, a vysvětlení pro československé občany Foto: ABS
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Hlavním politickým požadavkem UPA 
a OUN je samostatnost Velké Ukrajiny. 
Ke splnění tohoto požadavku dojde prý 
po budoucí válce, v níž budou proti sobě 
stát SSSR se svými spojenci na jedné 
straně a USA a Anglie se svými spojen-
ci na straně druhé. V této válce, podle 
předpokladu UPA a OUN, vyhrají západní 
mocnosti, a proto již nyní tyto organizace 
bojují a spolupracují s „budoucími vítězi“. 
Současné politické úkoly lze tedy nyní 
rozděliti na tři základní sféry:

1. Boj proti SSSR a to jak prostředky 
vojenskými, tak politickými sleduje hlavní 
cíl ve stálém oslabování a ostouzení SSSR 
na mezinárodním fóru. Před světem tyto 
skupiny předstírají, jakoby měly zpravo-
dajskou síť na území Sovětského svazu, 
odkud přinášejí zprávy o „rudém teroru“, 
o utlačování ukrajinského národa, o falšo-
vání voleb atd. a předkládají tyto zprávy 
veřejnosti jako „autentické“. Pro svou 
naivní neobjektivnost a zcela zřejmou 
neautentičnost nemohou být uveřejňo-
vány žádným seriózním tiskem, byť by 
byl zaměřen pravicově. Proto jsou […] 
uveřejňovány pouze v ukrajinském tisku, 
ovládaném uvedenými organizacemi, jako 
je například Novyj Šljach (Nová cesta), 
vydávaném v Kanadě, kde se toho času 
zdržuje i Stepan Bandera. Teroristická 
činnost na území SSSR již ustala, neboť 
byla zlikvidována sovětskými bezpečnost-
ními a vojenskými orgány.

2. Boj proti Polsku. Mezi Polskem a So-
větským svazem na podkladě teheránské 
a postupimské konference 3 velmocí [byla] 
sjednána dohoda [o] přestěhování ukra-
jinského obyvatelstva, které zůstalo po 
úpravě hranic ještě na polském území. 
Organizace UPA a OUN viděly v tomto 
kroku etnografické zmenšování území 
Velké Ukrajiny a proto se všemi prostřed-
ky snažily zabránit vystěhovávání ukra-
jinského obyvatelstva. K tomu používaly 

jednak propagandy, v níž líčily Sovětský 
svaz jako zemi brutálního teroru asi tak, 
jak jsme byli zvyklí slýchat líčení Sovět-
ského svazu z úst německé propagandy 
za okupace. Dále používaly teroru proti 
Ukrajincům, kteří se dobrovolně přihlá-
sili k reemigraci do Sovětského svazu, 
a to tím, že tyto re emigrační transporty 
přepadávaly a jejich příslušníky vraždily, 
a jednak proti polskému obyvatelstvu, 
které se mělo nastěhovat na místa po vy-
sídlených Ukrajincích tím, že tyto statky 
zapalovaly, drancovaly a nově usídlené 
Poláky vraždily. 

3. Boj proti Československu. […] je 
veden ze dvou zásadních politických 
a taktických důvodů: 

A/ Boj o získání sympatií ukrajinského 
obyvatelstva žijícího dosud na území ČSR 
a to jednak na východním Slovensku, kde 
tvoří dosud ucelený etnografický svazek, 
a jednak je roztroušeno po celém území 
ČSR, zejména v […] pohraničí, kde se 
převážně usadili bývalí obyvatelé Zakar-
patské Ukrajiny, optující nyní za státní 
občanství ČSR.

B/ Právě tak jako v Polsku podporují 
veškeré podzemní, protistátní živly za 
účelem vnitřního oslabování státu, aby si 
tak připravily půdu pro eventuální nutný 
ústup z území Polska na území ČSR. Toto 
se děje jednak spoluprací s tzv. Prchalo-
vými skupinami,44 kterážto koordinace 
je řízena z Mnichova, jednak a to hlavně, 
na území Slovenska, kde silně podporují 
Luďácké podzemí, což je v současné době 
obzvlášť aktuální v souvislosti s propa-
gandou vedenou ve prospěch Jozefa Tisa.

Byli to banderovci, kteří před volbami 
1946 vydali ze štvavých důvodů heslo, že 
ten slovenský občan, který nosí odznak 
Demokratické strany, je před banderovci 
jist a že mu tito nikdy neublíží. Mělo tím 
být dosaženo rozeštvání mezi příslušníky 
DS a KSS […].

Četné skupiny banderovců získaly uni-
formy Rudé armády a v těchto podnikaly 
loupeže a drancování místního obyva-
telstva, skrývajíce se takto za čistý štít 
Rudé armády. K tomuto počínání byly  
[…] vysílány jednak z důvodu opatření 
si zásob a výstroje a jednak s účelem 
politickým, tj. aby kalily poměr mezi  
čes[koslovens]kým obyvatelstvem a Ru-
dou armádou […].45

Uvedené citace dosvědčují tendenč
nost v přístupu k této problematice. 
Jistě, banderovci představovali hrozbu 
pro bezpečnost státu, některé informa
ce o jejich krutosti jsou pravdivé, po
kud by však posudek měl být skutečně 
komplexním hodnocením jejich činnos
ti, nutně by musel obsahovat alespoň 
nějaké protiargumenty, které by osvět
lovaly motivy jejich odporu. Útoky na 
emigrantský ukrajinský tisk jsou pouze 
zástěrkou stavu, kdy vlastně ani žádný 
jiný než oficiální názor zaznít nesměl. 
Zejména situace v SSSR je zamlčována, 
zkreslována, k situaci v Polsku se pou
ze v neocitované pasáži konstatuje, že 
přístup meziválečného Polska k ukra
jinské menšině byl nešťastný a chybný. 
V pasáži o ČSR jsou v mnoha případech 
účelově spojovány zcela nesouvisející 
věci, jako např. ve zmínce o skupinách 
Lva Prchaly a podobně. Ke konstato
vání, že některé skupiny banderovců 
získaly uniformy Rudé armády, nutno 
uvést, že někteří banderovci používali 
stejnokroje různých armád. V několika 
případech ovšem byly zdokumentovány 
i zločiny vojáků Rudé armády, které 
byly později jednoduše označeny za 
zločiny banderovců.46 Dnes už u někte
rých případů47 ani nemáme možnost 
prověřit, kdo byl skutečným viníkem, 
protože poválečná situace byla velmi 
nepřehledná a kvalitnímu vyšetření 
zločinů rozhodně nenahrávala. 

44  Generál Lev Prchala (1892–1963) byl v anglickém exilu odpůrcem politiky Edvarda Beneše a posléze i dalšího směřování Československa 
do područí komunistů. I proto se na něj komunistická propaganda často zaměřovala.

45  ABS, f. Zemský odbor bezpečnosti Praha 1945 (dále jen f. 300), sign. 300251, Posudek o banderovské organizaci (OUN, UPA) vypraco
vaný pro účely SNB ze dne 7. dubna 1947, s. 6–8. Tato složka je duplicitně zařazena i v rámci fondu Sbírka písemností útvarů SNB mapu
jící činnost organizace UPA na území Československa v letech 1947–1948 /Banderovci/ (dále jen f. 307).

46   ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945–1946), s. 137.
47  V některých dokumentech (např. v materiálech uložených v NA, f. Úřad předsednictva vlády, inv. j. 1216) se setkáváme s konstatováním, že 

se ve slovenském pohraničí objevují menší ozbrojené tlupy, které se za banderovce jen vydávají a hlásají boj proti komunismu, Židům apod.
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Celkový počet vojáků a příslušníků 
SNB, kteří byli tehdy nasazeni, byl 
opravdu vysoký. Proti několika stům 
banderovců bylo v roce 1947 vysláno 
až třináct a půl tisíce příslušníků bez
pečnostních jednotek. Do boje proti 
nim byli povoláni dokonce i partyzá
ni.48 Ukrajinští nacionalisté byli po 

letech neustálých bojů a strádání 
zběhlí především v taktice přepadů 
a skrytého přesunu krajinou a právě 
partyzáni mohli tuto jejich výhodu 
teoreticky obrátit ve svůj prospěch.49

Dalším zajímavým zjištěním je fakt, 
že za pomoc při dopadení banderovců 
byly vypláceny poměrně štědré odmě

ny.50 Odměňováni však nebyli pouze 
příslušníci bezpečnostních a vojen
ských složek, které měly ochranu 
státní suverenity přímo za úkol, ale 
i prostí civilisté.51 Vždy se však musel 
příslušný MNV za takového člověka 
písemně zaručit a potvrdit jeho státní 
a politickou spolehlivost. I v tom komu
nisté dokázali využít situaci ve svůj 
prospěch – z dochovaných protokolů 
je zřejmá tendenčnost v rozhodování, 
komu se odměny budou vyplácet. 

Důležité informace obsahuje i vý
nos ministerstva vnitra č. 37001/9 
471Va/2 Opatření proti banderovcům 
z 2. září 1947, který všem zemským, 
okresním a místním národním výbo
rům radí, jak proti nim postupovat:

Jak je všeobecně známo, pronikli 
z Polska na území našeho státu sku-
piny benderovců. Aby jejich likvidace 
byla v nejkratší době úspěšně skonče-
na a práce nasazených bezpečnostních 
a vojenských jednotek usnadněna, je 
žádoucí spolupráce nejširší veřejnosti, 
která může přispěti k dopadení jednot-
livců i rozptýlených skupin. Ministerstvo 
vnitra proto žádá okresní národní výbory, 
aby prostřednictvím místních národních 
výborů vyzvaly obyvatelstvo […] (místním 
rozhlasem, vybubnováním), aby věnovalo 
pozornost podezřelým živlům a svá pozo-
rování, která by mohla přivést na stopu 
benderovcům nebo vést přímo k dopadení, 
hlásilo neprodleně nejbližším dosažitelným 
bezpečnostním orgánům. Obyvatelstvo bu-
diž zároveň upozorněno, že ministerstvo 
vnitra tímto současně vypisuje peněžité 
odměny pro jednotlivce a soubory osob 
(obce, osady apod.), které svou iniciativou 
způsobí, že nasazenými jednotkami budou 
dopadeni příslušníci benderovských band, 
a to až do částky 10.000 Kčs za každého 
benderovce, který bude takto dopaden. 
O udělení odměny, její výši a způsobu 
rozdělení rozhodne ministerstvo vnitra 
[s přihlédnutím] k odůvodněnému návr-
hu, který bude řádně předložen prostřed-

48  Slovenští partyzáni v boji proti benderovcům. Rovnost, 15. 8. 1947.
49  ŠOLC, Jaroslav: Cesta slovenských partizánov od celonárodného protifašistického povstania k februáru 1948. Historický časopis, 1961, 

roč. IX, č. 1, s. 42–47; FIALA, Jan: Zpráva o akci B, s. 205–210.
50  ABS, f. 307, sign. 307992, Odměny příslušníků SNB a civilního obyvatelstva při likvidaci UPA, s. 1–124.
51  MZA, f. Zemský národní výbor (ZNV) Brno, inv. j. 4242, Akce proti benderovcům – odměny. 

První strana protokolu z Burlakova výslechu ze 14. září 1947 Foto: ABS
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nictvím příslušného zemského národního 
výboru. Podotýká se ještě, že zveřejnění 
výše naznačené výzvy vyvěšováním nebo 
vylepováním vyhlášek nepovažuje minis-
terstvo vnitra za vhodné.52

V některých protokolech nalezneme 
i žádosti o vyplacení odměny, která 
byla slíbena, ale nebyla vyplacena. 
Domáhal se jí např. v květnu 1948 Josef 
Miklas za zásah v Pohořelicích ze září 
1947, při kterém byl jeden banderovec 
zastřelen. Jak byla žádost vyřízena, 
nevíme.53 Je ale jasné, že ne všem byly 
odměny vyplaceny. Ve spisech nalé
záme nejen informace o odměnách, 
ale je v nich zřejmý i kritický pohled 
na průběh a výsledky akcí, např. 
ve směrnici předsedy ZNV v Brně  
z 3. říj na 1947: Dosavadní výsledky akcí 
vojska a Sboru národní bezpečnosti proti 
skupinám UPA na území Československa 
nejsou přes veškeré úsilí a nasazené pro-
středky ani zdaleka uspokojivé. I když se 
vezmou v úvahu všechny obtíže, které se 
vyskytují při akcích tohoto druhu, možno 
míti za to, že není zpravodajství, které 
v této akci je nej důležitějším činitelem, 
věnována náležitá péče a že není roz-
vinuto do té míry, jak by si akce proti 
UPA vyžadovaly. Zprávy dochází stále 
opožděně a bývají kusé.54

Po únoru 1948 zůstal obraz banderov
ců v Československu natrvalo zkres
lený a zfalšovaný. Potenciál tématu 

byl využíván i nadále, a to zejména 
v 50. letech v procesech s takzvanými 
banderovskými pomahači, které však 
v atmosféře velkých politických proce
sů poněkud zapadly. I proto si musíme 
alespoň některé z nich připomenout. 
Jedna jejich část byla zaměřena proti 
hodnostářům řeckokatolické církve. 
Ta měla dle názoru bezpečnostních 
složek úzké a pevné vazby na Vati
kán, který Informbyro prohlásilo za 
spojence imperialismu a vlivného 
odpůrce komunistických záměrů. Od 
počátku byli komunisté ve svém vztahu 
k církvi vedeni záměrem odpoutat ji od 
Vatikánu a plně si ji podřídit.55 Poměr 
KSČ k církvi jako k politické instituci 
a mocenskopolitický rozměr církevních 
otázek vedly k nasazení osvědčených 
praktik, které byly použity v souboji 
s politickými rivaly již dříve.56

Dne 3. září 1948 podává státní zastu-
pitelství trestní oznámení podle zákona 
ze dne 19. 3. 1923 č. 50 Sb. proti: Pavolu 
Hučkovi, faráři řeckokatolické církve, 
(nar. 21. 4. 1913 […]),[…] příslušníkovi 
ukrajinské národnosti, československé 
státní příslušnosti, řeckokatolického 
vyznání, svobodnému. Jmenovaný jest 
t. č. ve vazbě krajského soudu trestního 
v Praze. Dále proti: Řehoři Buraničovi, 
studujícímu teologii, nar. 6. 12. 1912 […], 
svobodnému. Jmenovaný jest t. č. ve vaz-
bě krajského soudu trestního v Praze.57 

Řeckokatoličtí kněží chtějí býti před-
vojem katolického tažení do Sovětského 
svazu, které si mnozí ukrajinští nacio-
nalisté představují jako novodobou kří-
žovou výpravu. […] Jakýmsi křižáckým 
vojskem tohoto tažení má býti ukrajin-
ská armáda,58 která by měla vyrůst 
z  banderovského jádra Ukrajinské 
povstalecké armády.59

Řehoř Buranič byl odsouzen na doži
votí za napomáhání hledaným osobám, 
a to včetně přímého převádění, padělá
ní dokladů a obstarávání falešných po
tvrzení. Byl označován i jako providnik, 
tedy vedoucí civilní sítě OUN.60 Pavol 
Hučko, odsouzený na 15 let,61 byl shle
dán vinným především z napomáhání 
trestné činnosti (měl krýt ukrajinské 
nacionalisty a zaručovat se za ně jako 
za dobré Čechy, díky čemuž jim mohly 
být vystaveny další doklady, a finan
covat z různých zdrojů jejich cesty po 
Československu i mimo něj). Byly mu 
dokázány i přímé finanční podvody 
ve výši 50 tisíc Kčs, to vše za účelem 
pomoci ukrajinské emigraci.62

V uvedených případech ke kontak
tům mezi hodnostáři řeckokatolické 
církve a OUN skutečně došlo. Jednalo 
se však pouze o individuální iniciati
vu, rozhodně ne o organizovanou akci 
celé řeckokatolické církve, jak se to 
snažili podat komunisté. Podobné 
příklady a jejich zkreslený výklad se 

52  ABS, f. 307, sign. 307992, Odměny příslušníků SNB a civilního obyvatelstva při likvidaci UPA, s. 1–124.
53  MZA, f. ZNV Brno, inv. j. 4242, Miklas Josef – Vyplacení odměny při potírání benderovců. 
54  Tamtéž, Zpravodajská směrnice pro spolupráci ZNV a některých státních úřadů s voj. jednotkami a SNB při potírání benderovců. 
55  ABS, f. Historický fond MV (dále jen MVH), a. č. H636 MV, Akce „Olšany“. Složka týkající se trestné činnosti občanů ukrajinského 

původu a řeckokatolických hodnostářů.
56  KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu 1948–1953. Doplněk, Brno 1993, s. 182. 
57  ABS, f. MVH, a. č. H636 MV, Akce „Olšany“, Trestní oznámení Oblastní úřadovny StB Praha adresované Státnímu zastupitelství 

PrahaPankrác z 3. 9. 1948, s. 1–9. K akci „Olšany“ viz též SLAVÍK, Václav: Pravá tvář banderovců. Orbis, Praha 1948.
58  Nejnovější směry historického bádání definitivně vyvracejí takovéto představy o banderovcích jako jakési legendě, kterou KSČ 

zneužila v boji o převzetí moci ve státě a která byla po únoru 1948 nadále živena v propagandistických pamfletech, literatuře faktu, 
umělecké tvorbě a dokonce i ve filmu. Uvedený obraz převládal i na Slovensku a v podstatě je až na nejnovější práce takto prezento
ván dodnes. ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945–1946), s. 137.

59  ABS, f. MVH, a. č. H636 MV, Akce „Olšany“, Trestní oznámení Oblastní úřadovny StB Praha adresované Státnímu zastupitelství 
PrahaPankrác z 3. 9. 1948, s. 1–9.

60  Tamtéž, složka týkající se trestné činnosti občanů ukrajinského původu a řeckokatolických hodnostářů. Hlášení o chování Řehoře 
Buraniče v průběhu výkonu trestu i po propuštění v rámci amnestie z roku 1960 až po jeho emigraci v roce 1968 (včetně zpráv na něj 
nasazeného agenta s krycím jménem „Šárka“). Shrnutí případu z 31. 3. 1973, s. 29–214. 

61  FIALA, Jan: Zpráva o akci B, s. 165.
62  ABS, f. MVH, a. č. H636 MV, Akce „Olšany“. Složka týkající se trestné činnosti občanů ukrajinského původu a řeckokatolických hod

nostářů. Skutková podstata trestné činnosti Pavola Hučka, trestní oznámení ze dne 3. 9. 1948, s. 10–28. 
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ovšem výborně hodily tehdejší moci 
a propagandě. V dubnu 1950 byla řec
kokatolická církev u nás zlikvidována 
obdobně jako na západní Ukrajině. Její 
hlava, prešovský biskup Pavol Gojdič, 
který v době tzv. Slovenského státu 
vystupoval na ochranu slovenských 
Židů a protestoval proti jejich depor
taci do koncentračních táborů, byl 
prohlášen za ukrajinského fašistu 
a odsouzen na doživotí za podporu 
osob prchajících ze Sovětského sva
zu a údajnou spolupráci s banderovci. 
V roce 1990 byl plně rehabilitován. 
I to jasně ukazuje, jak byly některé 
procesy zmanipulované.

Na tuto skupinu procesů navázaly 
další, v nichž byli někteří jednotlivci 
rovněž obviněni z údajné spolupráce 
s UPA a případných jiných deliktů. 
Průběh byl vesměs stejný. Nepovedlo 
se prokázat prakticky vůbec nic, a tak 
vyzněly do ztracena. Již pouhé vyšet
řování však posloužilo komunistické 

propagandě. Příkladem může být vy
šetřování Michala Lukáče v roce 1954.63 

Po těchto procesech již byl obraz ban
derovců definitivně zkreslen, skutečná 
podstata se vytratila. Jejich delikty (ze
jména krádeže a loupežná přepadení), 
kterých se dopouštěli zdaleka nejvíc, 
byly upozaděny a místo nich zůstala 
nálepka fašistických vrahů. Ke ztrátám 
na životech však docházelo především 
ve střetech s bezpečnostními složkami, 
o vyhlazování celých vesnic a projevy 
živelné nenávisti jako v Polsku rozhod
ně nešlo. Ani to banderovce neomlouvá, 
prostředky a mnohdy i samotné jednání 
jejich členů bylo špatné a zatvrzelé. Vy
tyčených cílů nebylo v nastalé situaci 
reálné dosáhnout. Důležitý je i fakt, že 
mezi zaryté nacionalisty, kteří se bez 
ohledu na důsledky soustředili pouze 
na svůj cíl, jímž byl vznik nezávislé 
Ukrajiny, se dostaly i obyčejné krimi
nální živly. Je tedy potřeba pečlivě roz
lišovat, kdo a s jakými pohnutkami do 

řad UPA vstupoval, a především jak se 
následně choval, nikoliv paušalizovat. 
I přesto se po nezaujatém shrnutí faktů 
nelze ubránit dojmu, že v Českosloven
sku banderovci posloužili totalitnímu 
režimu jako odstrašující příklad, jak 
lze naložit s kýmkoliv, kdo nebude 
spolupracovat s komunisty a respek
tovat jejich politické cíle. Původně 
jednoznačný konf likt, vycházející 
z problematického soužití některých 
národů Evropy, byl zneužit k vytvoření 
falešné legendy a k účelové kampani. 
Touto optikou je na téma banderovců 
v mnoha případech nahlíženo i nadále 
a je zřejmě až otázkou budoucnosti, kdy 
se tato problematika zbaví zkreslujících 
klišé. Ponaučení z této tragické kapito
ly evropských dějin pro budoucnost je 
možné jen při oproštění se od dalšího 
překrucování faktů a demagogické 
politizace, které jsme bohužel svědky 
i v těchto dnech při souboji o další smě
řování ukrajinského národa.

63  ABS, f. MVH, a. č. H446 MV, Akce „Kristus“. Svazek vedený na pplk. Michala Lukáče podezřelého ze spolupráce s UPA a dalších 
deliktů. Založen 7. 10. 1954, ukončen 24. 3. 1956. Nepodařilo se dokázat, že by dotyčný skutečně spáchal uvedené zločiny, a byl pouze 
následně přeložen do zálohy jako osoba neschopná a neúnosná pro výchovu podřízených v armádě. Příkladem dalšího vyšetřování 
může být akce „Generál“ (tamtéž, a. č. H289 MV), tedy případ bývalého ukrajinského generála Nikifora Horbaňuka. Tento ukrajinský 
nacionalista, původně důstojník carské armády, později příslušník štábu armády Ukrajinské národní republiky hlavního atamana 
Symona Petljury, byl exulant žijící v Československu. Díky svému původu a minulosti byl považován za důležitý článek podpory 
ukrajinského nacionalismu v ČSR. Tato složka se zabývá pouze úvodní fází případu (započato 2. 12. 1954, ukončeno 20. 10. 1955), 
protože dotyčný v té době žil už několik let v SRN. Detailnější informace a další vývoj tohoto případu včetně únosu Horbaňuka StB 
viz ŽÁČEK, Pavel: Akce „Gomez“. Únos Nikifora Horbaňuka z Mnichova. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 2, s. 57–72.

Řehoř Buranič, Michal Lukáč a Nikifor Horbaňuk (zleva)  Foto: ABS
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