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Po stopách sovětských perzekucí Čechů  
a československých občanů na území Ukrajiny

Ústav pro studium totalitních režimů 
od počátku své existence v rámci ně-
kolika výzkumných projektů zkoumá 
represe Čechů a československých 
občanů v Sovětském svazu. Skupina 
orální historie od roku 2008 zazname-
nala přes padesát rozhovorů s bývalý-
mi vězni táborů Gulagu. V roce 2009 
podepsal ÚSTR s archivem ukrajinské 
bezpečnostní služby SBU (v němž se 
nacházejí spisy z provenience NKVD) 
dohodu o výměně dokumentů, v sou-
časnosti se připravuje vznik společ-
ných edic dokumentů. 

Od roku 2012 jsme v rámci skupiny 
orální historie vedli výzkum a sběr do-
kumentů NKVD v ukrajinských stát-
ních oblastních archivech i archivech 
SBU. V roce 2014 vznikl samostatný 
projekt Čechoslováci v Gulagu, jehož cí-
lem je sjednotit a prohloubit dosavadní 

výzkum, a v roce 2015 se ÚSTR zapojil 
do projektu Gulag.cz, jehož ambicí je 
přiblížit téma kreativním způsobem 
široké veřejnosti. 

Vítaným impulzem pro náš další 
výzkum se staly politické změny na 
Ukrajině, které vedly k úplnému ote-
vření archivů NKVD/KGB nejen pro 
odborníky, ale i širokou veřejnost. 
Od března roku 2014 jsme uskuteč-
nili řadu výzkumných pobytů v ukra-
jinských archivech s cílem získat co 
nejvíce materiálů týkajících se represí 
našich krajanů. Během výzkumných 
cest rovněž navazujeme kontakty 
s místními historiky i krajany – pamět-
níky a dokumentujeme místa spjatá 
s represemi. Výsledky zpracováváme 
jak pro odborné účely, tak i pro doku-
mentární filmy a další popularizační 
výstupy.

K nejrozsáhlejším represím vůči Če-
chům a československým občanům ze 
strany sovětského režimu docházelo 
na území dnešní západní Ukrajiny. 
Toto území proto v rámci projektu 
Čechoslováci v Gulagu pravidelně na-
vštěvujeme a dokumentujeme archivní 
materiály i jednotlivé osudy perzekvo-
vaných. Na následujících stránkách 
naleznete soubor fotografií z výzkum-
ného pobytu v listopadu 2015. 

Text a foto: Adam Hradilek,  
Štěpán Černoušek

1. Památník na místě pohřebiště – 
masového hrobu v Žitomíru, kde leží 
i popravení Češi
2. Český hrob ve vesnici Mala Zubov š-  
čina 
3. Kyjevský archiv SBU

V textu zmiňujeme případy perzekucí vůči Jiřímu Bezděkovi, Františku Polákovi a Antonínu Vodseďálkovi. O jejich případech jsme 
psali podrobněji v minulých číslech Paměti a dějin: DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný. 
Učitel Bezděk v soukolí totalitních režimů. Paměť a dějiny, 2011, roč. V, č. 4, s. 89–107, viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/
pad1104/089-107.pdf (citováno k 9. 12. 2015); HRADILEK, Adam: Výpověď Františka Poláka u soudu „David Rousset versus Les Lettres 
françaises“. Paměť a dějiny, 2012, roč. VI, č. 4, s. 111–115, viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1204/098-115.pdf (citováno 
k 9. 12. 2015); DVOŘÁK, Jan: Antonín Vodseďálek a proces s českými učiteli na Ukrajině. Paměť a dějiny, 2013, roč. VII, č. 4, s. 97–108,  
viz http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1304/097-114.pdf (citováno k 9. 12. 2015).
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ŽitOMír 

je jedním z center volyňských Čechů 
(dnes jich zde stále ještě žije přes ti-
síc). Tady se odehrála jedna z největ-
ších hromadných poprav Čechů v his-
torii – 28. září 1938, na sv. Václava, 
jich místní NKVD popravila osmdesát. 

1. Popraviště NKVD. Někde v těchto 
místech se odehrála masová poprava 
osmdesáti Čechů. Dnes je zde vojenská 
nemocnice, v níž se léčí kromě jiných 
vojáci zranění na Donbasu.

2., 3. V roce 1907 Češi v Žitomíru 
založili kostel sv. Václava. Dodnes 
je katolický, ale stará se o něj polská 
komunita. Za SSSR v něm byl potravi-
nářský kombinát. Kostel leží ve čtvrti 
Krošňa, což dříve byla samostatná 
obec jménem Česká Krošňa.

2.

1.

3.

5. Budova školy v České Krošně, kde 
učil například Antonín Vodseďálek 
(4.), odsouzený v roce 1931 v monstr-
procesu s českými učiteli. Spis k jeho 
případu se nachází v  kyjevském 
 archivu SBU.

5.

4.

PD_04.indb   124 07.01.16   13:00



aktuality

paměť a dějiny 2015/04 125

čEsKé VEsnicE

3.

1.

1., 2. Vesnice Vyšehrad leží nedaleko 
Kyjeva. Čeští osadníci ji nazvali začát-
kem 20. století podle pražského Vy-
šehradu. Název zůstal, téměř všichni  
Češi už ale odešli, zůstaly po nich jen 
domy s typickou českou architekturou.

3. V místní škole učil například Jiří 
Bezděk, který strávil několik let v prv-
ním sovětském lágru na Soloveckých 
ostrovech. I on byl odsouzen v monstr-
procesu s třiceti českými učiteli v roce 
1931. V archivu SBU se nachází jeho 
vlastnoručně psaná výpověď.

4. Mala Zubovščina je rozlehlá vesnice 
v žitomírské oblasti. Dřív zde žili pře-
vážně Češi, většina jich odjela kvůli 
nedalekému Černobylu v 90. letech do 
ČR. Dnes jich tu zůstalo jen asi dvacet.

5. Během Velkého teroru v letech 1937 
až 1938 bylo popraveno dvanáct Čechů 
z Malé Zubovščiny. Jedním z nich byl 
Vladimír Pilař.

2.

5. 4.
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KaMEnEc PODOlsKý 
a JarMOlincE

V další části naší cesty po Ukrajině 
jsme se zaměřili na místa zajetí čes-
koslovenského legionu. Ten byl v září 
1939 při obsazení Polska jednotkami 
NKVD internován v Kamenci Podol-
ském (1.) a poté od listopadu do března 
1940 strávil půl roku v Jarmolincích. 
Několik čs. vojáků z legionu bylo už v té 
době odsouzeno orgány NKVD a po-
sláno do vězení či do Gulagu. Jedním 
z nich byl i František Polák (6.). Větši-
na ostatních byla později propuštěna 
a poslána bojovat do zahraničí. Zbytek 
v čele s Ludvíkem Svobodou zformoval 
základ jednotky v Buzuluku.

2.

1.

5. 6.

2. V tomto kostele se nacházel „klub 
NKVD“ (3. klub na snímku ze 40. let). 
V něm byl během internace českoslo-
venského legionu v roce 1939 ubyto-
ván Ludvík Svoboda.  

4. Jarmolince leží cca 100 km na se-
ver od Kamence. Z místního nádraží 
šli vojáci pěšky, podle dochovaných 
vzpomínek mnozí ztratili v blátě boty.

5. Na místě masového pohřebiště v Ka-
menci Podolském stojí pomník obětem 
politických represí. Pravděpodobně 
i zde je pochována část z třicítky čes-
kých obětí popravených v kamenecké 
oblasti během Velkého teroru.

4.

3.
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KarPaty

1.

Nejpočetnější skupinu perzekvova-
ných československých občanů v SSSR 
tvořili uprchlíci před nacismem a ma-
ďarskou okupací v letech 1939–1941. 
Odhadem 10 tisíc osob v té době pře-
kročilo hranice do SSSR (především 
v Karpatech na bývalé českosloven-
sko-polské hranici, v době útěků již 
maďarsko-sovětské) a téměř všichni 
byli zatčeni za nelegální přechod či 
špionáž a odsouzeni na 3 až 10 let 
v Gulagu. Odhadem čtvrtina z nich 
pobyt v lágrech a vězeních nepřežila. 
Jednalo se ponejvíce o Rusíny a Židy 
z Podkarpatské Rusi, ale i o několik 
stovek Čechů a Slováků. 

1. Tým projektu Čechoslováci v Gulagu 
na cestě přes Karpaty.

2. Jedním z Čechů, kteří přes bývalou 
Podkarpatskou Rus utíkali do SSSR, 
byl i František Punda. V roce 1939 
ho jako komunistu zatklo Gestapo, 
rok strávil v německém vězení a po 
propuštění se rozhodl utéct do So-
větského svazu. V únoru 1941 ho ale 
zatkli na hranicích a odsoudili na 
10 let do pracovního tábora Gulagu 
v Permském kraji. Tam 12. srpna 1942 
zemřel. Spis Františka Pundy jsme 
získali v kyjevském archivu SBU.

3. Většina zatčených uprchlíků z bý-
valého Československa byla nejdříve 
odvedena do vyšetřovny NKVD v měs-
tě Skolje. Ta byla zřízena v bývalém 
zámku, kde je dnes škola a internát.

4. Adam Hradilek ukazuje učitelkám 
ve Skolje spis Františka Pundy, který 
rovněž prošel přes místní vyšetřovnu 
NKVD.

5. Ze Skolje putovali zatčení Čechoslo-
váci včetně F. Pundy do věznice NKVD 
ve Stryji. Dnes je zde muzeum a sídlo 
penzijního fondu. Mříže v přízemí jsou 
ale nejspíš původní. Při evakuaci 
věznice před nastupující německou 
armádou mezi 20. a 30. červnem 1941 
povraždili příslušníci NKVD ve skle-
peních přes tisíc věznů.

5.

3.

4.2.

PD_04.indb   127 07.01.16   13:00




