Jan Plovajko

Jan Plovajko
Narodil se 5. února 1922 v obci Tuří Bystrá. Studoval

Jan Plovajko was born on 5 February

gymnázium v Užhorodě, kde jej 14. března 1939 za-

1922 in the municipality of Tuří Bystrá.

stihl zábor Podkarpatské Rusi Maďarskem. Rozhodl

He was studying at a grammar school

se tedy pro útěk do Sovětského svazu. V noci na

in Uzhhorod when Hungary occupied

20. října 1940 překročil hranici u obce Užok a dostal

Carpathian Ruthenia, leading him to de-

se na polské území okupované Sovětským svazem.

cide to flee to the Soviet Union. On the

Byl zadržen sovětskou pohraniční hlídkou a eskortován nejprve do sběrného tábora Skolje, následně do

Bratr Jana Plovajka Vasil krátce po zatčení, 1940
Jan Plovajko’s brother Vasil shortly after his arrest, 1940

night of 20 October 1940, he crossed
the border at the municipality of Uzhok

věznice ve Stryji. Odtud se dostal do Starobělska,

and reached Polish territory occupied

bývalého kláštera, kde se odehrávaly rychlé procesy

by the Soviet Union. He was arrested by a Soviet frontier patrol and first taken to the Skole assembly camp

s Židy, Poláky, Čechy a dalšími uprchlíky před nacis-

before being transferred to a prison in Stryj. From there he was taken to Starobilsk, where quick trials of

mem. Plovajko byl odsouzen na tři roky nucených

Jews, Poles, Czechs and others refugees from Nazism were held. Plovajko was sentenced to three years

prací a transportován nejprve v přecpaném dobytčáku vlakem a následně nákladní lodí do Norilska, kde

forced labor and first transported in an overcrowded cattle wagon and freight ship to Norilsk, where he

pracoval tři roky v kamenolomu a na odklízení sněhu. Po osvobození odjel společně s dalšími padesáti

was put to work in a quarry and clearing snow. After being released, he and 50 other Czechoslovaks joined

Čechoslováky k československé jednotce do Buzuluku. Zúčastnil se bojů od Kyjeva až do Prahy. V bojích

a Czechoslovak unit in Buzuluk. He took part in battles from Kiev all the way to Prague. His brother Vasil,

u Kyjeva padl jeho bratr Vasil, který rovněž prošel gulagem. Po válce zůstal v armádě, nicméně v roce

who had also passed through the Gulag, was killed in the former city. After the war, Plovajko remained in

1952 byl propuštěn ze služby. Pracoval pak v různých profesích až do roku 1970, kdy odešel do důchodu.

the army, before being dismissed in 1952. He worked in various professions until 1970, when he retired.

V roce 2010 byl prezidentem republiky Václavem Klausem oceněný Řádem Bílého lva. Žije v Trutnově.

In 2010, he was awarded state honour the Order of the White Lion by the Czech president, Václav Klaus.

Jan Plovajko s Řádem Bílého lva, 2012
Jan Plovajko with the Order of the White Lion, 2012

He lives in Trutnov.

Jan Demčík

Jan Demčík
Narodil se 15. února 1913 v obci Voloské. Po ukonče-

Jan Demčík was born on 15 February 1913 in the municipality of Voloské. After completing elementary

ní obecné školy absolvoval hospodářskou školu v Mu-

school, he graduated from a school of economics in Mukachevo. Along with his friends Vasil and Andrej,

kačevě. Společně s kamarády Vasilem a Andrejem

he fled Hungarian occupation to the Soviet Union on 13 August 1940. In Kharkov he was sentenced to

utekl 13. srpna 1940 před maďarskou okupací do So-

three years forced labor. The destination of transports from Kharkov was one of the Vorkuta labor camps,

větského svazu. Po překročení hranice se místo azylu

where he worked on the construction of the Kotlas–Vorkuta railway. Due to exhaustion and vitamin de-

dočkal vězení. V Charkově byl odsouzen na tři roky

ficiency Demčík soon became ill and spent several weeks in a camp hospital, where he was treated

nucených prací. Cílovou stanicí transportu z Charkova

with germinating peas. After an amnesty he was transferred to Dzhambul for treatment and then sent to

byl jeden z lágrů Vorkutlagu, kde se podílel na stavbě

a Czechoslovak unit. However, on his way there he was arrested again by the NKVD and, after further

železnice Kotlas–Vorkuta. Z vyčerpání a nedostatku

wanderings, later freed to join the Czechoslovak forces. As the commander of a tank battalion he took

vitamínů brzy onemocněl a strávil několik týdnů v tá-

part in the Dukla operation and later in the battle for Ostrava. After the war, he stayed in the Czechoslovak

borové nemocnici, kde byl léčen naklíčeným hrachem.

Army until 1968, when he quit in protest at the Soviet occupation. Demčík wrote a memoir of his experi-

Po amnestii byl nejprve převezen do Džambulu na

ences in the USSR, but it could not be published until after the fall of the Communist regime. One of the

doléčení a pak odeslán k československé jednotce.

first memoirs on the topic in the Czech Republic, it came out in 1995 under the title My Escape from the

Cestou byl však opět zatčen NKVD a po dalších pe-

Gulag, and was reprinted in 2001. He died in 2005.

ripetiích propuštěn k československému vojsku. Jako
velitel tankového praporu se zúčastnil dukelské operaObálka knihy Jana Demčíka, v níž zachytil své vzpomínky na gulag
Cover of the book in which Jan Demčík recorded his memories
of the Gulag

ce a následně i bojů o Ostravu. Po válce zůstal v československé armádě až do srpna 1968, kdy vystoupil
na protest proti sovětské okupaci. Jan Demčík sepsal

zážitky ze Sovětského svazu, mohly však vyjít až po pádu komunistického režimu. V roce 1995 vyšly pod
názvem Můj útěk do gulagu. Druhého vydání se dočkaly v roce 2001. Jednalo se o jednu z prvních memoárových publikací na toto téma u nás. Jan Demčík zemřel roku 2005.

Michal Jackanič

Michal Jackanič
Narodil se v roce 1909 (přesné datum sám neznal)

Michal Jackanič was born into a family of poor farmers in 1909 (he did not know the precise date) in the

v obci Malý Rakovec do chudé rolnické rodiny. Ži-

municipality of Malý Rakovec. He eked out a living on his own tiny farmstead and served his compulsory

vil se prací na vlastním drobném hospodářství. Po-

service in the Czechoslovak Army in his home village. After the Hungarians took over Carpathian Ruthe-

vinnou vojenskou službu v československé armádě

nia he preferred to flee to the Soviet Union than be conscripted into the occupying army. He left behind

odsloužil ve své rodné vesnici. Po obsazení Podkar-

a wife and one-year-old daughter. Jackanič only learned he was in the Soviet Union when he was arres-

patské Rusi Maďary odmítl narukovat do okupační

ted in a border village on 9 August 1940. He spent several months in prison in the town of Stryj, before

armády a raději utekl do Sovětského svazu. Doma

being sentenced to three years at a labor camp in the Arkhangelsk region, near the White Sea. He was

zanechal manželku a roční dceru. Hranice přešel

released from the camp in 1942 in order to take part in battles to liberate the USSR. Along with other freed

sám, bez průvodce. O tom, že se nachází již v So-

prisoners he tried to join the Czechoslovak unit in Buzuluk. He died on a train as the result of pneumonia

větském svazu, se dozvěděl až v příhraniční vesnici,

and utter exhaustion. According to archive materials relating to the Czechoslovak military mission in the

kde byl 9. srpna 1940 zadržen. Několik měsíců po-

USSR, his body and personal items were taken by NKVD authorities and buried at an unknown location.

byl ve vězení ve městě Stryj, poté byl odsouzen na

He was rehabilitated in July 1990. During the rehabilitation process both Jackanič’ s relatives and a Za-

tři roky do jednoho z pracovních táborů v Archan-

karpattie Oblast court searched in vain for further information as to what happened to him.

gelské oblasti poblíž Bílého moře. Koncem roku
1942 byl z lágru propuštěn, aby se zapojil do bojů
za osvobození SSSR. Společně s dalšími osvobozenými vězni se vypravil k československé jednotce
do Buzuluku. Po cestě zemřel ve vlaku v důsledku
Obžaloba Michala Jackaniče z ilegálního překročení hranic, 1940
Charge sheet against Michal Jackanič for illegally crossing the border,
1940

zápalu plic a celkového vyčerpání. Dle archivních
materiálů Československé vojenské mise v SSSR
bylo jeho tělo společně s doklady a osobními věcmi

převzato orgány NKVD a pohřbeno na neznámém místě. V červenci 1990 byl rehabilitován. V průběhu rehabilitace po jeho dalším osudu bezvýsledně pátrali příbuzní i Oblastní soud Zakarpatské oblasti.

Karel Vaš

Karel Vaš
Narodil se 20. března 1916 v Užhorodě. V sedm-

Karel Vaš was born on 20 March 1916 in Uzhhorod. At the age of 17 he joined the Communist Party.

nácti letech vstoupil do KSČ. V Praze vystudoval

He studied at the Law Faculty of Charles University in Prague before returning to Uzhhorod in 1939. At

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a vrátil se

the end of that year, Vaš fled Hungarian persecution of Communists to the Soviet Union. His mother and

v roce 1939 do Užhorodu. Koncem téhož roku

sister remained in Uzhhorod; they were later killed in Nazi concentration camps because of their Jewish

uprchl před pronásledováním komunistů Maďa-

origin. After crossing the frontier, Vaš was arrested and given three years for illegally entering the country.

ry do Sovětského svazu. Matka i sestra zůstaly

In the USSR he spent several months in prison and two and half years at the Intinsk labor camp in the

v Užhorodu a byly později kvůli židovskému pů-

Komi Republic. While in jail he started to cooperate with the NKVD. On 4 January 1943, he was released

vodu zavlečeny nacisty do koncentračního tábo-

and joined the Czechoslovak unit in Buzuluk. From January 1945 he served as deputy to the infamous

ra, kde zahynuly. Po přechodu hranice byl Vaš

OBZ military security intelligence commander Bedřich Reicin. After 1948 Vaš played a significant role in

zatčen a odsouzen na tři roky za její ilegální pře-

the Communist regime’ s unlawful practices as a state prosecutor. He proposed the death sentence in

chod. V Sovětském svazu strávil několik měsíců

dozens of cases and many were carried out, including the execution of General Heliodor Píka, who as

ve věznicích a dva a půl roku v Intinském pra-

the commander of the Czechoslovak mission in the USSR had worked for the release of Czechoslovaks

covním táboře v republice Komi. V době věznění

from Soviet labor camps. In 1951, he was himself arrested during a power struggle and received a life

začal spolupracovat s NKVD. Dne 4. ledna 1943

term. He was released in 1954. In the 1960s he studied history at Charles University. He lives in Prague.

byl propuštěn a nastoupil k československé
Propustka Karla Vaše z Intinského tábora NKVD, 1943
Karl Vaš’s release permit from the Intinsk NKVD camp, 1943

vojenské jednotce v Buzuluku. Od ledna 1945
vykonával funkci zástupce nechvalně známého
velitele OBZ Bedřicha Reicina. Po roce 1948 se

jako prokurátor významnou měrou podílel na nezákonnostech komunistického režimu. Navrhl desítky trestů smrti, z nichž byla řada vykonána. Mimo jiné v případě generála Heliodora Píky, který se jako vedoucí
Čs. mise v SSSR zasadil o propuštění Čechoslováků ze sovětských lágrů. V roce 1951 byl sám v rámci
mocenských bojů zatčen a odsouzen na doživotí. V roce 1954 byl propuštěn. V šedesátých letech vystudoval historii na FF UK. Žije v Praze.

Michal Černega

Michal Černega
Narodil se 5. října 1919 v obci Dubrynič. Pracoval na

Michal Černega was born on 5 October 1919 in the

rodinném statku, který jeho otec pořídil za peníze vy-

municipality of Dubrynič. He worked on the fami-

dělané v USA. 15. srpna 1940 utekl před okupací do

ly farm, which his father had acquired with money

Sovětského svazu. Druhý den byl zatčen a uvězněn.

earned in the US. On 15 August 1940, he fled from

Za ilegální přechod hranice byl odsouzen na tři roky

occupation to the Soviet Union. The very next day

pobytu v pracovních táborech. Od soudu byl trans-

he was arrested and imprisoned. After being found

portován vlakem přes celý Sovětský svaz a následně

guilty of illegally crossing the border, he was handed

lodí přes Ochotské moře do Magadanu. Trest si od-

a three-year term in a labor camp. He was transpor-

pracoval v jednom z mnoha lágrů v povodí řeky Koly-

ted from court in a train across the entire USSR and

my. Propuštění se dočkal 17. března 1943. Společně

then by boat across the Sea of Okhotsk to Magadan.

s dalšími Čechoslováky nastoupil k československé

He served his sentence in one of many camps in ba-

vojenské jednotce a zúčastnil se bojů na východní frontě. Během dukelské operace byl raněn. Po válce

sin of the Kolyma River. On 17 March 1943, he was

zůstal v armádě a sloužil po celé republice. Do důchodu odešel v roce 1974 a usadil se v Sušici. Od roku

released. Along with other Czechoslovaks he joined

1977 se začal přátelit s básníkem a filosofem Egonem Bondym, který šel rovněž za kmotra jeho vnukovi.

a Czechoslovak military unit and took part in battles

Michal Černega v přátelském objetí s Egonem Bondym, 1980
Michal Černega embraces his friend Egon Bondy, 1980

Ve stejném roce podepsali jeho tři synové prohlášení Charty 77. Kvůli tomu přišel počátkem roku 1978
o zaměstnání ve vojenském skladu v Sušici, kde působil jako pracující důchodce. Od konce 70. let jezdila

Michal Černega krátce před propuštěním z Magadanu, 1943
Michal Černega shortly before his release from Magadan, 1943

do Sušice navštěvovat rodinu Černegů řada českých disidentů a signatářů Charty 77. Michal Černega zemřel v roce 1986.

on the Eastern Front. He was injured during the Dukla operation. After the war, he remained in the army,
serving all over the country. He went into retirement

in 1974 and settled in Sušice. In 1977, he befriended the poet and philosopher Egon Bondy, who was
the godfather of his grandson. In the same year his three sons signed the Charter 77 document, leading
him to lose his position at a military store in Sušice, where he had been a working pensioner. From the
1970s on many dissidents and Charter signatories travelled to Sušice to visit the Černega family. Michal
Černega died in 1986.

Vasil Kolbasňuk

Vasil Kolbasňuk
Narodil se 11. května 1921 v obci Jasiňa jako nej-

Vasil Kolbasňuk was born on 11 May

mladší z šesti dětí lesního dělníka. V dubnu 1941

1921 in the municipality of Yasinya as

společně se svými dvěma bratry utekl před maďar-

the youngest of six children of a fo-

skou perzekucí do SSSR. Krátce po překročení hra-

rest worker. In April 1941 he and his

nic byl zatčen pohraniční stráží a předán NKVD. Po

two brothers fled Hungarian persecu-

roce věznění byl odsouzen za nelegální přechod hra-

tion to the USSR. Shortly after cro-

nic a špionáž na pět let nucených prací. V pracovním

ssing the border he was arrested by

táboře Vjatskij v severovýchodní části Kirovské oblasti

a frontier patrol and handed over to

byl přidělen na otrockou práci v lese. Po čase se mu

the NKVD. After a year in jail he was

podařilo vyměnit boty za přízeň táborového předáka,

found guilty of illegally crossing the

a tak získal méně namáhavou práci – údržbu stájí.

border and espionage and sentenced

Z lágru byl Kolbasňuk propuštěn 14. prosince 1942.
K československé vojenské jednotce v Buzuluku se
Vasil Kolbasňuk, 2009

S Vasilem Kolbasňukem utíkal do Sovětského svazu i jeho nejstarší bratr Ivan, 1941
Vasil Kolbasňuk was joined on his escape to the USSR by his older brother Ivan, 1941

to five years forced labor. At the Vyatskiy work camp in the north-eastern

dostal na Štědrý den. Díky svým schopnostem a od-

part of the Kirov Oblast he was as-

vaze byl povýšen na desátníka a vyznamenán česko-

signed back-breaking forest work. After some time he succeeded in exchanging his boots for the favour

slovenským válečným křížem. Jako zástupce velitele čety a četař se zúčastnil bojů v Karpatech, v nichž

of the camp commander and was given less demanding work as the caretaker of an animal shed. He was

byl 15. září 1944 při dobývání kóty 534 těžce raněn. Po válce a vyléčení nastoupil v roce 1946 ke Sboru

released from the camp on 14 December 1942 and joined the Czechoslovak military unit in Buzuluk on

národní bezpečnosti, kde sloužil do roku 1955. Dále se živil jako topič a řidič u ČSAD. V roce 1968 na

Christmas Eve. Thanks to his skills and courage he was promoted to corporal and awarded the Czecho-

protest proti okupaci Československa vystoupil z KSČ a v roce 1976 odešel do důchodu. Zemřel v roce

slovak War Cross. As the deputy of the leader of the platoon and a sergeant he took part in battles in the

2011 v Karlových Varech.

Carpathians. On 15 September 1944, he was seriously injured in the operation to take Hill 534. After the
war, he joined the National Security Corps, where he served until 1955. Kolbasňuk later worked as a stoker and a bus driver. He quit the Communist Party in 1968 in protest at the occupation of Czechoslovakia
and retired in 1976. He died in Karlovy Vary in 2011.

Michal Fedorko

Michal Fedorko
Narodil se 22. listopadu 1921 v obci Šarkaď. K prv-

Michal Fedorko was born on 22 November 1921 in the

nímu útěku do SSSR se odhodlal již v říjnu 1939, so-

municipality of Sharkad. He decided to flee to the USSR

větští pohraničníci ho ale tehdy ještě vrátili zpět na

for the first time in October 1939, though on that occasi-

maďarské území. Po návratu působil jako překladatel

on Soviet border guards returned him to Hungarian te-

u jednoho z oddílů maďarské mládežnické organiza-

rritory. After his return, he worked as a translator at the

ce Levente. Podruhé se rozhodl s dalšími pěti vrs-

Hungarian youth organisation Levente. He decided to

tevníky překročit sovětské hranice v srpnu 1940, při

cross the Soviet frontier for the second time, with five

samotném přechodu však byli všichni zatčeni. Ně-

peers, in August 1940. However, the group were arres-

kolik měsíců strávili ve věznicích ve Skolje a Stryji,

ted on the border. They spent several months in jails in

poté je převezli do tranzitního tábora ve Starobělsku,

Skole and Stryj before being transferred to a transit camp

kde byl Michal Fedorko v dubnu 1941 odsouzen za

in Starobilsk, where Fedorko was given three years for-

ilegální přechod hranice na tři roky nucených prací.

ced labor for illegally crossing the border. He served the

Trest si odpykával v jednom z vorkutských lágrů na

sentence at one of the Vorkuta camps in the north of

severu Ruska, kde vězni stavěli elektrárnu a pracova-

Russia, where the prisoners built a power station and

li v uhelných dolech. Podobně jako většina místních

worked in coal mines. Like the majority of other inmates,

trestanců trpěl také Fedorko silnými omrzlinami. Ně-

he suffered from severe frostbite. A stay of several days

kolikatýdenní pobyt na ošetřovně mu zřejmě zachránil

at a first aid station may well saved his life. He was re-

život. Z lágru byl propuštěn 17. prosince 1942, do Buzuluku k československé vojenské jednotce dorazil

leased on 17 December 1942 and reached the Czecho-

17. února 1943. Během bojů na východní frontě byl dvakrát raněn. I po válce zůstal v československé

slovak unit at Buzuluk on 17 February 1943. Fedorko

Michal Fedorko, 2010

armádě, kde v různých funkcích působil až do svého odchodu do důchodu. Dnes žije v Praze.

Michal Fedorko jako voják československé armády, 1945
Michal Fedorko as a soldier in the Czechoslovak Army, 1945

was injured twice in fighting on the Eastern Front. After
the war, he remained in the Czechoslovak Army, where
he served in various posts until his retirement. Today he
lives in Prague.

Vasil Špir

Vasil Špir
Narodil se 20. února 1922 v obci Rokosovo. V květ-

Vasil Špir was born on 20 February 1922 in the municipali-

nu 1940 se pokusil se svým kamarádem utéct do

ty of Rokosovo. In May 1940 he and a friend attempted to

SSSR, na hranicích je však zadržela sovětská pohra-

escape to the USSR. However, they were detained on the

niční stráž. Nejdříve byli odvezeni do věznice v Nad-

border by Soviet frontier guards. They were first taken to

virné a odtud dále do věznice ve Stanislavově (dnes

a prison in Nadvirne before being moved to another prison

Ivano-Frankivsk). Ke třem letům nápravně pracovních

at Stanislavov (today Ivano-Frankivsk). At a camp in Staro-

táborů byl Vasil Špir odsouzen v táboře ve Staroběl-

bilsk he was sentenced to three years in correctional labor

sku. I on skončil v jednom z lágrů na Vorkutě, kde

camps. He too ended up at one of the Vorkuta camps, where

pracoval na těžbě uhlí, nejdříve jako horník, později

he worked in the coal mines, first as a miner, later as a truck

jako řidič nákladního auta. Osvobozen byl 17. prosince

driver. He was released on 17 December 1942 and arrived

1942, odveden byl v Buzuluku o dva měsíce později.

at Buzuluk two months later. As an assistant gunner he took

Jako pomocník kulometčíka se účastnil bojů u Kyjeva

part in battles at Kiev and at Bila Tserkva, where he was in-

a u Bílé Cerkve, kde byl v lednu 1944 raněn. Po vylé-

jured in January 1944. On his recovery he was transferred

čení byl převelen k autorotě a v dalším průběhu války
působil jako řidič nákladního vozidla pro převoz muni-

Vasil Špir na vojenské legitimaci, 1949
Vasil Špir on his military I.D. card, 1949

to a motor vehicle company where he spent the remainder
of the war as the driver of a truck carrying munitions and

ce a zásob. I po jejím konci zůstal v československé

supplies. When the war ended, Špir remained in the Czechoslovak Army, where he achieved the rank of

armádě, v níž dosáhl hodnosti podplukovníka. V červ-

lieutenant colonel. He joined the Communist Party in June 1947. In January 1969 he was seconded to

nu 1947 vstoupil do KSČ. V lednu 1969 byl odvelen k Vojenskému historickému ústavu v Praze a po roce

the Military History Institute in Prague and after a year became a senior officer of the Ministry of National

byl ustanoven starším důstojníkem ministerstva národní obrany – Komise pro vydávání osvědčení, kde

Defence–Commission for Issuing Certificates, where he stayed until his retirement in 1977. He settled

působil až do května 1977, kdy odešel do důchodu. Trvale se usadil v Novém Strašecí.

permanently in Nové Strašecí.

Vasil Špir, 2010

Václav Djačuk

Václav Djačuk
Narodil se 10. září 1920 v Rachově. Aby se vyhnul

Václav Djačuk was born on 10 September 1920

službě v maďarské armádě, přešel společně s příte-

in Rachov. With the aim of avoiding conscripti-

lem v červenci 1940 na území okupované SSSR. Již

on to the Hungarian Army, he and a friend ente-

krátce po přechodu však byli zatčeni, několik násle-

red territory occupied by the USSR in July 1940.

dujících měsíců strávili ve věznicích v Nadvirné, Sta-

However, shortly afterwards they were arrested,

nislavově a Starobělsku. Za ilegální přechod hranic

spending several months behind bars in Nadvir-

padly i v jejich případě rozsudky tří let nucených prací.

ne, Stanislavov and Starobilsk. In their case too,

V červnu 1941 je deportovali až na nechvalně proslu-

a sentence of three years forced labor for illegally

lou Kolymu v severovýchodní Sibiři, kde vězni praco-

crossing the border was handed down. In July

vali ve velmi těžkých životních podmínkách ve zlatých

1941, they were deported to the infamous Ko-

a uhelných dolech. Na jaře roku 1943 byl z tábora

lyma in north-eastern Siberia, where prisoners

propuštěn a následovala několikatýdenní strastiplná
cesta k československé jednotce do Buzuluku, kam

Propustka Václava Djačuka z lágru v Magadanu, 1943
Václav Djačuk’s release permit from the Magadan labor camp, 1943

worked in extremely difficult living conditions in
gold and coal mines. In spring of 1943, Djačuk

dorazil začátkem srpna 1943. Po úspěšném absol-

was released from the camp. He set off on a diffi-

vování výcviku na leteckém učilišti ve Vjazinkách byl

cult journey lasting many weeks to the Czechoslovak unit in Buzuluk, arriving there at the start of August

přidělen k 1. československému stíhacímu leteckému pluku a jako jeho příslušník se v rámci ostravské

1943. After successfully undergoing training at an aviation school in Vyazniki, he was transferred to the

operace podílel na osvobozování Československa. Po válce se stal zkušebním pilotem ve Vojenském

1st Czechoslovak Fighter Air Regiment. As part of the regiment he took part in the Ostrava operation

leteckém a zkušebním ústavu v Praze-Letňanech. V roce 1949 byl však bez udání důvodu z armády

during the liberation of Czechoslovakia. Following WWII, he became an experienced pilot in the air force

propuštěn, nadále mohl pracovat pouze v dělnických profesích. Po roce 1989 byl rehabilitován a byly

and at a trials institute at Prague’ s Letňany. However, in 1949 he was dismissed from the army without

mu vráceny vojenské hodnosti. V říjnu 2011 mu udělil prezident Václav Klaus Řád Bílého lva. Dnes žije

explanation and was only able to take laboring jobs. Following 1989 he was rehabilitated and his military

v Praze.

rank reinstated. In October 2011, President Václav Klaus presented him with the Order of the White Lion.

Václav Djačuk, 2011

Today Djačuk lives in Prague.

Mikuláš Végh

Mikuláš Végh
Narodil se 17. července 1920 v Košicích, kde vystu-

Mikuláš Végh was born on 17 July 1920 in Košice, where he attended a grammar school. He intended to

doval gymnázium. Po maturitě chtěl studovat medicí-

become a doctor after graduating and went to Brno in 1938 to live with relatives. However, he was barred

nu, a proto odjel v roce 1938 ke svým příbuzným do

from enrolling at medical school because of his Jewish origin and instead began studying construction

Brna. Na lékařskou fakultu ale nebyl pro svůj židov-

engineering at the Brno University of Technology. A few days before the Nazi occupation of Bohemia

ský původ přijat, začal tedy studovat stavební inže-

and Moravia he returned to Košice, which had itself been occupied by Hungary since November 1938.

nýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik

In autumn 1939 he set off for Carpathian Ruthenia with the aim of reaching the USSR, where he had

dní před nacistickou okupací Čech a Moravy se vrátil

relatives. However, his uncle Imrich Roth, a member of the Communist Party, was arrested by the NKVD

zpět do Košic, které byly již od listopadu 1938 oku-

and sent to a labor camp in the Far East for eight years. In September 1940, Végh was also arrested,

pované Maďarskem. Na podzim 1939 pak odešel na

while attempting to cross the Soviet border. The last information about his imprisonment dates from 15

Podkarpatskou Rus s cílem přejít do SSSR, kde žili

October 1941, when he was held in custody in a prison in Molotov (today Perm), although we do know

jeho příbuzní. Mikulášův strýc Imrich Roth, člen KSČ,

he was sentenced, on 27 December 1941 to five years forced labor. However, he did not live to release;

byl ale už v roce 1938 zatčen NKVD a poslán na osm

according to unsubstantiated testimony, he died of typhoid in a labor camp.

let do lágrů na Dálném východě. V září 1940 byl při
přechodu hranic do Sovětského svazu zadržen také
Mikuláš Végh. Poslední informace o jeho věznění pochází z 15. října 1941, kdy se nacházel ve vazbě ve
věznici v Molotovu (dnes Perm). Odsouzen byl ale až
27. prosince 1941 na pět let nucených prací. OsvoMikuláš Végh před svým odchodem do SSSR, 30. léta
Mikuláš Végh before his departure for the USSR, 1930s

bození se bohužel nedočkal – podle nedoložených
svědectví zemřel v jednom z lágrů na tyfus.

Szeréna Kohnová

Otisky prstů Szereny Kohnové ze spisu NKVD, 1940
Szerena Kohnová’s fingerprints from her NKVD file, 1940

Szeréna Kohnová
Narodila se 1. března 1919 v obci Krásna nad Horná-

zeréna Kohnová was born on 1 March 1949 in the municipality of Krásna nad Hornádom in Košice. At

dom u Košic. Koncem 30. let se provdala do Buda-

the end of the 1930s she married a man in Budapest. On 8 October 1940, she and her husband Laszló

pešti. Dne 8. října 1940 společně s manželem Laszló

Végh crossed the Soviet border with another married couple. However, they were soon arrested in the

Véghem a dalším manželským párem překročila so-

village of Vorokhta. The Véghs main motivation was fleeing the Hungarian Army, which Laszló was meant

větské hranice, brzy ale byli zadrženi ve vesnici Vo-

to join. “ I personally,” Szeréna Kohnová said during her interrogation, “read a lot of literature in the former

rochta. Pro manžele Véghovy byl hlavní motivací únik

Czechoslovak Republic about the Soviet Union and about how there all nations have equal rights. The-

před maďarskou armádou, do níž měl Szerénin man-

refore I decided to go to the Soviet Union.” However, she and her husband also ended up in the camp in

žel vstoupit. „Já osobně,“ tvrdila Szeréna Kohnová při

Starobilsk. In May 1941, Kohnová gave birth to a son, who died soon afterwards. A month later the camp

výslechu, „jsem za bývalé Československé republiky

was shut down and the prisoners transferred to Akmolinsk (today Astana) in Kazakhstan. She worked in

četla hodně literatury o Sovětském svazu, o tom, že

the local work camp in a laundry, scything reeds and removing snow. Despite the fact that they had been

pouze zde mají všechny národy stejná práva, a proto

originally sentenced to three years, she spent six years in the work camp and her husband seven. While

jsem se rozhodla do Sovětského svazu odejít.“ Na-

inside both contracted malaria. On their release they lived for some time in the village of Lugovoy in sou-

konec i oni skončili v táboře ve Starobělsku. V květnu

thern Kazakhstan. Kohnová was able to return to Hungary in December 1947, while her husband joined

1941 zde porodila syna, který však zanedlouho ze-

her in April 1949. Both became members of the Hungarian Communist Party.

mřel. Tábor byl o měsíc později zrušen a vězni převezeni do Akmolinsku (dnešní Astany) v Kazachstánu.

V místním lágru pracovala v prádelně, při kosení rákosí nebo úklidu sněhu. Přestože byli původně odsouzeni ke třem letům, strávila Szeréna v tamním pracovním táboře šest let, její manžel sedm, oba zde přitom
onemocněli malárií. Po propuštění žili ještě nějaký čas ve vesnici Lugovoje na jihu Kazachstánu. Szeréna
se mohla vrátit do Maďarska v prosinci 1947, její muž dokonce až v dubnu 1949. Po svém návratu se oba
stali členy maďarské komunistické strany.

Robert Sylten

Robert Sylten
Narodil se 30. srpna 1902 v Orlové. Vystudoval Tech-

Robert Sylten was born on 30 August 1902 in Orlová. He attended a technical university in Vienna before

nickou univerzitu ve Vídni, poté pracoval jako che-

working as a chemical engineer in Brno, where he lived with his wife and three children. As a Jew he fled

mický inženýr v Brně, kde také žil se svou manželkou

Nazi persecution to Poland in September 1939. He first stayed in Katowice, but because of the quick

a třemi dětmi. Jako Žid uprchl před nacistickou per-

arrival of German soldiers he was forced to move soon afterwards to the Soviet-occupied Lviv, which

zekucí v září 1939 do Polska. Nejdříve pobýval v Ka-

at that time was jammed with refugees. Still unable to find work after several weeks, he decided to go

tovicích, kvůli rychlému postupu německých vojsk se

to Romania, where in the meantime his wife and children had moved to stay with his uncle. Sylten first

ale musel brzy přemístit do Sověty obsazeného Lvo-

attempted to reach his family in a legal manner. However, his straitened circumstances led him to cross

va, který byl již tehdy doslova „napěchován“ uprchlí-

the Sovie-Romanian border illegally in December 1939. He was detained by villagers in Popelniky, about

ky. Protože se mu zde ani za několik týdnů nepodařilo

150 metres from the frontier, and handed over to border guards. He was first imprisoned in Kolomya be-

najít práci, rozhodl se odejít do Rumunska, kam se

fore being moved to Stanislavov. In July 1940, he was sentenced to five years at the Sevzheldorlag labor

mezitím přestěhovala za svým strýcem jeho manželka

camp in Komi Republic, where prisoners had the task of building a railroad from Kotlas to Vorkuta. He

i s dětmi. Nejdříve se za svojí rodinou pokoušel dostat

was released from at the start of 1944, joining the Czechoslovak unit at Yefremov in March. In the months

zákonnou cestou, kvůli své neútěšné materiální situa-

that followed he took part in the liberation of Czechoslovakia.

ci se ale nakonec v prosinci 1939 rozhodl přejít sovětsko-rumunské hranice ilegálně. Asi 150 metrů od
hranice u vesnice Popelniky byl však místními obyvateli zadržen a předán sovětské pohraniční stráži.
Zápis z výslechového protokolu Roberta Syltena, 1939
Entry from Robert Sylten’s interrogation file, 1939

Nejprve byl vězněn v Kolomyji, později ve Stanislavově. V červnu 1940 byl odsouzen na pět let a poslán

do pracovního tábora Sevželdorlagu v republice Komi, kde měli vězni za úkol budovat železnici z Kotlasu
do Vorkuty. Z lágru byl propuštěn až začátkem roku 1944, k československé vojenské jednotce se přidal
koncem března 1944 v Jefremově. V dalších měsících se podílel na osvobozování Československa.

