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Posudek

Vlastimil Ondrák: Pohotovostní prapor SNB v nasazení proti banderovcům. Diplomová 

práce, strojopis. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2018, 123 s. (včetně příloh) 

Práce Vlastimila Ondráka se věnuje tématu, jež sice není v naší historiografii úplně nový, 

který však nepochybně zasluhuje větší pozornost, než jaká mu byla doposud věnována. Téma 

bylo totiž v minulosti politicky zkreslováno v důsledku jednostranného pohledu na hnutí 

ukrajinských nacionalistů jejich boj za samostatnost Ukrajiny. V souvislosti s tím byla 

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) rovněž jednostranně vnímána jen jako spojenec 

nacistického Německa v boji proti Sovětskému svazu. Z tohoto úhlu pohledu byly 

posuzovány také pokusy jednotek UPA, rozbitých ve východním Polsku jednotkami polské 

armády, probít se přes Slovensko a české země do americké zóny Německa. Je proto 

záslužné, že se Vlastimil Ondrák znovu tématu ujal a na základě dostupných pramenů 

domácích i zahraničních je nově zpracoval.

V úvodu Ondrák zdůrazňuje, že v souvislosti s událostmi na Ukrajině a anexí Krymu 

Ruskem v roce 2014 se zvýšil zájem veřejnosti u nás i v zahraničí o válečné a poválečné 

ukrajinské dějiny a především o činnost jednotek UPA, u nás označované jako „banderovci“ 

podle Stěpana Bandery, vůdce jedné z frakcí Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN). 

Hodnotí domácí i zahraniční dosavadní literaturu o UPA, jakož i naši literaturu o 

banderovcích na Slovensku. Na práci je třeba pozitivně hodnotit fakt, že autor zvládl pasivně 

polský a ukrajinský jazyk, a byl proto schopen prostudovat i zásadní literaturu v těchto 

jazycích vydanou.

Samotná práce je rozdělená do tří kapitol. V první s názvem „Ukrajinské národní 

hnutí“  podává Ondrák nástin vývoje OUN od roku 1919 až do roku 1938, rozkol OUN na 

„melnikovce“ a „banderovce“ v činnost OUN v počáteční fázi druhé světové války. Podává 

také strukturu OUN. Další část se týká vojenské organizace OUN a činnosti těchto 

ukrajinských jednotek za druhé světové války. Potom popisuje vznik Ukrajinské povstalecké 

armády v roce 1942 a věnuje se objasnění její bojové činnosti a etnickým čistkám proti 

Polákům na Volyni. V závěru kapitoly autor líčí činnost UPA na území SSSR a plošné akce 

NKVD proti ukrajinskému obyvatelstvu v Haliči s cílem připravit UPA o podporu a logistické 

zázemí. Samostatnou podkapitolu tvoří problematika UN a UPA na Podkarpatské Rusi a první 
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kontakty československých bezpečnostních orgánů s UPA na východním Slovensku v létě 

roku 1945. Konečně se Ondrák v závěru kapitoly věnuje „akci Visla“, tj. věnuje vysídlovací 

akci veškerého ukrajinského obyvatelstva z oblasti na západ od Sanu na území, které Polsko 

získalo od Německa na západě. 

Druhá kapitola se týká operačního nasazení pluku SNB „Slovensko“  a bojů 

příslušníků SNB a československé armády s pronikajícími banderovci v létě 1947. Autor se 

věnuje historii vzniku pohotovostního pluku SNB a pak na základě původních archívních 

pramenů, především materiálů uložených v archívu Muzea Policie ČR,  podává detailní popis 

přesunu policejních jednotek, jakož i pohybu banderovských sotní (rot). Na základě týchž 

materiálů pak rekonstruuje průběh jednotlivých srážek a bojů. Všímá si především boje sotně 

Burlaka, která byla rozprášena v pohoří Malé Fatry. 

Třetí kapitola se týká zpravodajské a politické činnosti pluku SNB Slovensko. Civilní 

zpravodajství se týká poměrů na Slovensku, kde pluk působil. Autor reprodukuje zprávy 

jednotlivých velitelů o postojích místního obyvatelstva, které jsou ale rozporné a nedají se 

generalizovat. Zprávy hovoří o velkém vlivu Demokratické strany a katolického kléru, který 

je většinou naladěn protičesky. Kapitola končí výkladem o nasazení pohotovostního pluku 

v únoru 1948 a na závěr podává osobní charakteristiky jeho velitelů SNB, tak i velitelů sotní 

„velkého rejdu“ (velkého propagačního nájezdu) na Slovensko.

V závěru své práce si autor klade otázku, zda příslušníci pohotovostního pluku konali 

službu z entusiasmu či politické vypočítavosti a zda by nebylo bývalo lepší přimhouřit oči a 

nechat jednotlivé sotně, které se jinak snažily vyhnout pozornosti a nebyly-li v ohrožení, na 

nikoho neútočily, projít do americké zóny Německa. Autor se kloní k názoru, že 

bezprostředně po válce spáše řada mladých mužů, tehdy často ani ne dvacetiletých, vstoupila 

do pohotovostní jednotky z idealismu a – pokud jde o druhou otázku – z vnitropolitických i 

mezinárodně politických důvodů nebyl takový postup možný. Československo nemohlo ze 

zásadních důvodů dovolit pobyt cizích ozbrojených  jednotek a benevolence k jejich přechodu 

by jen vyvolala příchod dalších sotní.   

V práci jsem nalezl dvě drobné nepřesnosti: na s. 15 – tzv. pacifikace ukrajinských 

území polskou armádou nebyly důsledkem atentátu OUN na ministra vnitra Bronisława 

Pierackého, ale naopak tento atentát byl ze strany OUN odvetou za tyto pacifikace (pacifikace 

probíhaly už od let 1930-1931, zatímco atentát na Pierackého byl spáchán teprve 15. června 

1934);  na s. 20 – generál Vatutin byl banderovci těžce raněn 29. února 1944, nikoliv 1943, a 
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zemřel na následky zranění až 15. dubna 1944 (datum 29. února 1943 nemůže být už a první 

pohled správné, protože rok 1943 nebyl přestupný). 

Uvedené drobné nedostatky nesnižují celkovou kvalitu práce, kterou hodnotím velmi 

vysoko. Práce je napsána se znalostí věci na základě původních pramenů, znalost literatury je 

na dobré úrovni, oceňuji – jak už bylo řečeno – i autorovu jazykovou vybavenost.   

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm „výborně“.

V Praze, 21. května 2018 prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.




