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Válečný a krvežíznivý  komunismus Sovětského svazu perzekucemi pokračoval i  

po vyhrané 2. světové válce… 
 

Únosy obyvatel do GULAGů na nucené práce při 

budování „nového“ Sovětského svazu 
 

Již mnoho studií bylo napsáno o válce a jejím konci v roce 1945, o 

vyhnání sudetských Němců z nově budovaného Československa, o německých 

válečních zajatcích, na Jáchymovsku dobývajících uran pro Sovětský svaz, kteří 

byli vystřídání politickými vězni, o věznění a popravách v 50-tých letech… Jen 

málo se však ví o ruské inteligenci, po roce 1945 odvlečené a likvidované 

zvláštními jednotkami Sovětského svazu... 
 

Po pádu monarchie v Ruské říši, které je datován 15. březnem 1917, byla vláda 

svržena bolševickým převratem 7. listopadu 1917 a zem byla přejmenována na Ruskou 

sovětskou federativní socialistickou republiku. Řada lidí po tomto datu odmítla poslušnost 

bolševické vládě a první ruští a ukrajinští emigranti z řad inteligence se k nám počali 

stěhovat již koncem roku 1921. 

 Pedagogové a vědečtí pracovníci přijížděli do Československa pomáhat s výukou 

svých krajanů. Jen do roku 1928 u nás získalo 300 ruských emigrantů titul MUDr., 170 titul 

JUDr. a 1391 titul inženýra. Již roku 1924 zde založili Česko-ruské profesorské stavební a 

bytové družstvo v Bučkově ulici (dnes Rooseveltova) v Praze-Bubenči. Měli zde své 

modlitebny a scházeli se v Nikolajevským chrámu, knihovny, Ruskou univerzitu i 

gymnázium,  žili kulturně bohatým životem, vydávali Ukrajinský týden a do naší 

společnosti se bezproblémově začlenili… 

 Koncem 2. světové války však začaly u nás operovat zvláštní oddíly kontrarozvědky 

SMĚRŠ (Smerť špionam), a jak už napomíná tato zkratka, oddíly pátraly po válečných 

dezertérech. Těm pomáhal v pátrání Lidový komisariát vnitra NKVD (Narodnyj 

komissariat vnutrennich děl).  Únosy obyvatel se děly bez jakékoliv účasti čs. orgánů a 

vysvětlení tohoto jednání, ale existuje řada písemných důkazů o spolupráci z řad našich 

občanů. Unesení se se ničím neprovinili, nebyli obviněni, politicky angažovaní a přesto byli 

odvlečeni do Sovětského svazu na práci, aby tam pomáhali při rekonstrukci válkou 

zničených oblastí, při přerušené obnově těžby uhlí v Donbasu, při obnově zničeného 

hutního průmyslu i jinde. 

 

Popravy za vilou, v cihelně i v Šárce 
Žádný u nás žijící bývalý emigrant z Ruska nepůsobil v proněmeckých 

aktivistických organizacích. Zadržení byli v naprosté většině československými občany a 

proto zde docházelo k porušení mezinárodních dohod a práva. A nejen těchto. Někteří ze 

zadržených se do sovětských gulagů ani nedostali. Dle svědecké výpovědi Petra Juščáka 

některé zadržené ruské emigranty popravovali ještě v Praze, a to na nádvoří vily opuštěné 

gestapem v Dělostřelecké ulici č. 11 v Praze – Střešovicích, kde tehdy sídlili směršovci 4. 

ukrajinského frontu. Na nádvoří vily skončil život Vladimíra Rafalskýho (59), 

diplomatického zástupce demokratického Ruska, který po roce 1917 odmítl poslušnost 
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bolševické vládě. Jeho hrob se dodnes nepodařilo nalézti. Další zadržení byla pak 

popravováni v cihelně na Julisce a v nedalekém údolí Šárka. „Šlo o cílevědomou likvidaci 

ruské emigrantské inteligence,“ říká historička Anastasie Kopřivová. A dokumenty 

potvrzují, že od převzetí moci v Československu komunistickým režimem v únoru 1948 

probíhalo předávání československých občanů sovětským represivním orgánům již za 

otevřené součinnosti Státní bezpečnosti (StB). 

Nejvýznamnějším ruským emigrantem byl armádní generál Sergej Nikolajevič 

Vojcechovský ( 1883), vedený výhradně jako příslušník československé armády, kam byl 

převelen. Do roku 1945 žil v Praze pod dohledem německé bezpečnosti. Dne 12. května 1945 

byl odveden z bytu neznámým kapitánem Rudé armády. Od května 1947 vězněn v jednom 

z táborů Unžlagu v Gorkijské oblasti v Povolží v centrálním Rusku. Koncem devadesátých 

let mohl ruský historik nahlédnout v archivu Správy nápravně pracovních táborů 

v Irkutské oblasti do osobního spisu vězně Vojcechovského S. N. č. 2435. Podle záznamů ve 

spisu byl generál pro špatný zdravotní stav zařazen mezi invalidy a přidělen do ústřední 

táborové nemocnice, kde pracoval jako zdravotník. Dne 7. dubna 1951 zemřel a byl 

pochován na hřbitově nedaleko vesnice Ševčenko asi pětatřicet kilometrů severovýchodně 

od Tajšetu do hrobu hlubokého půldruhého metru  označeného číslem 4-36. V rubrice 

„příčina smrti“ bylo uvedeno „tuberkulóza plic a sešlost věkem“. Bohužel v sedmdesátých 

letech se přes tuto část tajgy přehnal obrovský požár a nic se nezachovalo. „Hřbitov je 

zarostlý stromy a trávou. Stanovit hranice hřbitova a celkový počet hrobů není možné, 

protože mnoho hrobů se nezachovalo. Plány a mapy hřitova chybí,“ písemně sděluje 

Asociace mezinárodní spolupráce památníků války Válečné památníky. 

 

Do pekla ruských koncentráků 
Jen od 11. do 31. května 1945 oddíly SMĚRŠ nebo vojska NKVD v Praze zadržely a 

odvlekly do sovětského svazu 104 osoby. Z 215 bývalých ruských emigrantů, jejichž 

odvlečení sovětskou bezpečností potvrzují dokumenty dochované v českých archivech, se 

vrátilo kolem dvou desítek už na podzim 1945, ještě z tábora NKVD zřízeného v polské 

Ratiboři a v roce 1950 několik dalších z dočasných táborů v sovětské okupační zóně 

Německa. Dalších sedmdesát se vrátilo ke svým rodinám v Československu z nápravně 

pracovních táborů GULAGu až v polovině padesátých let. Ostatní kdesi v pekle sovětských 

koncentračních táborů za neznámých okolností nenávratně zmizeli. Je dokumentován 

případ skupiny třinácti bývalých vězňů sovětských táborů, kteří po návratu byli okamžitě 

znovu zatčeni a umístěni ve věznici v Praze – Ruzyni. Propuštěni byli až na základě 

rozhodnutí politického byra ÚV KSČ z 18. května 1956. Nezřídka se stalo, že i bývalí vězni 

německých koncentračních táborů se vůbec nestačili vrátit domů a byli ještě z Německa 

odvlečeni do Sovětského svazu. 

 

Podle historičky Milady Polišenské z celého Československa do Sovětského svazu 

deportováno bylo 7 422 československých občanů. 

 

Proti únosům a proti působení NKVD v Československu nebyl nikdy vysloven 

oficiální protest a nebylo učiněno nic, aby se zabránilo jeho aktivitám na československém 

výsostném území. „Moskva by své zájmy ve střední Evropě uskutečnila bez ohledu na 

postoj kterékoliv země v tomto prostoru, neboť v té době neexistovala na světě síla, která by 
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jí v tom mohla nebo měla odvahu zabránit,“ říká Karel Kaplan, historik pražského Ústavu 

pro soudobé dějiny AV ČR. 

 

Deportace z Pobaltí, Polska a Slovenska 
Po německém útoku na Polsko 1. září 1939 a následném obsazení 17. září jeho 

východních území Rudou armádou bylo podle polských historiků deportováno do 

sovětských táborů 1 646 000 občanů dřívější Polské republiky. Vzápětí nato byla všechna 

území obsazená Rudou armádou označena za západní Ukrajinu a západní Bělorusko a 

připojena k Ukrajinské sovětské socialistické republice a Běloruské sovětské socialistické 

republice ve svazku SSSR. Praha však nemá primát. K první masové deportaci 

„nespolehlivých“ obyvatel došlo v pobaltských zemích, anektovaných v roce 1940 

Sovětským svazem v době od 13. do 19. června 1941. Na Sibiř a do dalších částí SSSR bylo 

tehdy násilně vyvezeno jen z Litvy přes 35 000 obyvatel později následovalo ještě šest 

dalších obdobných masových deportací z Pobaltí 

 

Na Slovensku se zpočátku oddíly SMĚRŠ soustředily na některé přední představitele 

fašistické Slovenské republiky. Až potom byla jejich pozornost nasměrována na bývalé 

ruské a ukrajinské emigranty. Šlo o plošné zátahy oddílů NKVD na nic netušící obyvatele 

měst a venkova. Tak například z obce Veĺký Blh bylo odvlečeno 670 mužů. Ze Šolcovy 

továrny v Matejovcích odvedly jednotky NKVD šestnáct lidí. V Petrovanech odvlekli 

všechny muže, kteří zrovna byli v domech na pravé straně ulice uprostřed dědiny, a ty, co 

byli na protější straně nebo nebyli doma, nechali bez povšimnutí. Kuriozní byl případ 

v Levoči. Orgány městské správy tam sovětským vojákům připravily vřelé, slavnostní 

uvítání. Když bylo dopito a dojezeno, vstal  sovětský velitel a ihned vydal rozkaz a celé 

městské představenstvo skončilo v transportu. 

 

V roce 1991 shromáždila Sekce odvlečených do SSSR při okresním výboru 

Konfederace politických vězňů v Prešově údaje o téměř 40 000 odvlečených, zejména 

Slováků a na Slovensku žijících Maďarů (tento seznam údajně nezahrnoval příslušníky 

armády bývalé fašistické Slovenské republiky, kteří bojovali ve druhé světové válce po 

boku Německa) a zajatých Rudou armádou. Již byly zmíněny rozdílné počty odvlečených 

občanů Československa, uváděné v přehledech vypracovaných československými úřady a 

v hlášeních NKVD citovaných sovětskými diplomaty. Československé údaje byly vždy vyšší 

než sovětské, i přesto, že byly soustřeďovány nesystematicky a neexistovala žádná možnost 

ověření jejich úplnosti. Naopak komunisté ve státní správě byli spíš nakloněni utlumování 

nových zjištění a neměli zájem o zpřesňující další údaje. 

 

Ač se odhady badatelů zprvu lišily, deportované civilní osoby odvlečené ze Slovenska 

se nejčastěji odhadují na šest až sedm tisíc. Sovětský svaz sice před koncem roku 1945 

postupně propustil nevelký počet zajatých bývalých příslušníků slovenské armády a 

několik desítek civilních osob odvlečených do Sovětského svazu na práci. I přes sliby 

sovětského velvyslanectví, že brzy budou propuštěni všichni slovenští zajatci, se však zajatí 

vojáci bývalé Slovenské republiky domů vraceli ještě řadu let, nebo dokonce navždy zmizeli 

kdesi v sovětských táborech.  
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Na Slovensku, Ukrajině a Podkarpatské Rusi bylo podle generála Heliodora Píky  

zřízeno 29 táborů NKVD, v nichž bylo internováno na 21 000 Rusínů. 

 

1988: Počátky rehabilitace v SSSR, pak u nás 
V Sovětském svazu bylo již 11. července 1988 rozhodnuto o opatřeních „završujících 

rehabilitaci obětí nezákonných represí ve třicátých až čtyřicátých a počátkem padesátých 

let“ a Prezídium Nejvyššího sovětu SSSR výnosem 16. ledna 1989 rehabilitovalo všechny 

občany, odsouzené od třicátých do začátku padesátých let mimosoudními trojkami, senáty a 

zvláštními poradami OGPU a NKVD, jejichž rozsudky dosud nebyly zrušeny. Když se 

usnesením o morální satisfakci občanů zavlečených po druhé světové válce do Sovětského 

svazu začala zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (PSP ČR), namítal 

poslanec Levého bloku Jarolav Štrait, že „jde o události zcela historicky nezpracované,“ a 

„že nemalá část ruské emigrace spojila za okupace své osudy s říší“ a doporučil „zatím 

usnesení nepřijímat.“ Milan Uhde, předseda PSP ČR odpověděl poslanci Štraitovi „na 

složité historické vývody“, které přednesl. „Nerad bych,aby se pod nimi ztratilo základní 

hledisko textu. To základní hledisko říká, že se máme ujmout lidí, i když dodatečně 

s padesátiletým zpožděním, kteří byli pod ochranou Československé republiky a ochrany se 

jim nedostalo. Jestli měli zelené oči, byli holohlaví, pocházeli z nacionální emigrace takové 

nebo onaké, to se tam neřeší. Je to akt morální solidarity, která, pane poslanče Štraite, je 

všem demokratům a všem tolerantním lidem naprosto vlastní.“  

 

Po ukončení dvoudenní diskuse poslanci 87 hlasy ze sta přítomných navržené 

usnesení přijali. A tak byl na světě Zákon č. 172 / 2002 Sb. o „odškodnění osob odvlečených 

do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech.“ Poslanecká sněmovna úpravy 

navržené senátem odmítla a 9. dubna 2002 přijala zákon v původně schváleném znění. Ze 

169 přítomných poslanců hlasovalo 115 pro a 21 proti. Dne 22. dubna 2002 podepsal 

schválený zákon prezident republiky. Za každý započatý měsíc odvlečení jim náležela 

částka 12 000 korun, a pokud již zemřeli nebo byli prohlášeni za mrtvé, měli jejich rodiče, 

manželé a děti obdržet vždy polovinu této částky. Nárok musel být doložen ověřeným 

dokladem o délce pobytu v sovětském táboře nucených prací nebo alespoň svědeckou 

výpovědí dvou svědků a uplatněn u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) do 31. 

prosince 2002. 

 

20 let v lágrech - kauza Věry Sosnarové 
Ač byl přijat již zmíněný zákon o odškodnění, jsou případy poškozených, kterým ani 

tento zákon nepomůže. Věra Sosnarová byla společně se sestrou Naďou (9) a maminkou 

Libuší Šímovou – Mjelkinovou odvlečena tajnou službou KGB v roce 1945, když ji bylo 14 

let. Na Sibiři pracovala při těžbě dřeva, v uranových, zlatých či azbestových dolech. Vrátila 

se z lágru po téměř dvaceti letech, v roce 1964. Při žádosti o odškodnění po ni Česká správa 

sociálního zabezpečení (ČSSZ) chce důkaz, že skutečně pracovala v uranových dolech. 

Ředitelka ČSSZ se odvolává na pracovní knížku, kde chybějí údaje o nasazení v uranových 

dolech. Bez ohledu na fakt, že Sověti tuto skutečnost tajili. Stejně, jako údaj o gulagu. 

„Okřikli nás, že pokud se chceme vrátit, tak jedině s těmito dokumenty,“ říká dnes 

Sosnarová. V gulagu totiž neexistovala téměř žádná evidence, život člověka tam nic 

neznamenal. Paradoxně, české úřady věří víc listinám, jejichž vznik dozoroval Komiťét 
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gosudarstvennoj bezopasnosti (KGB), tedy Výbor pro státní bezpečnost. České úřady věří 

víc KGB než-li slovům člověka, který tu hrůzu prožil. „Na pouhý den bych jim přála kácet 

les v dvacetistupňovém mrazu s dvě stě padesáti gramy porcí chleba a miskou smrdutého 

boršče k jídlu. Pak by snad uvěřili,“ dodává Sosnarová. Ta na Česko zahořkla tak silně, že 

se z něj radši odstěhovala za svou dcerou do Itálie. 

 

Čest památce Vladimíra Bystrova ! 
Nakonec byl Výbor „Oni byli první“, který v čele s Vladimírem Bystrovem celou 

kauzu mapoval, dne 7. března 2007 dobrovolně rozpuštěn. Důvodem byl průměrný věk 

pětasedmdesát let posledních deseti řádných členů. Kromě jediné výjimky šlo pouze o děti 

nebo vnuky obětí deportací občanů Československa do sovětských táborů po druhé světové 

válce. Archiv Výboru byl uložen do Národního archivu v Praze. 

Předseda Výboru Vladimír Bystrov dne 1. června 2010 umírá. Čest jeho památce! 

 
(Za použití knihy Vladimíra Bystrova: Sovětská brutální svévole a československý ustrašený králíček, 

Edice Prostopravdy – svazek 1, Praha 2009) 

 

(26. července 2010) 
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