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Anotácia 

Táto bakalárska práca sa zaoberá Francúzmi v Slovenskom národnom povstaní 

a tradíciou vzťahov, ktoré boli naviazané v období po povstaní. Prvá časť práce vymedzuje 

dôvody, pre ktoré sa Francúzi do SNP zapojili a popisuje ako sa na Slovensko dostali 

a zasadzuje Francúzsku skupinu do kontextu ďalších národov, ktoré v SNP bojovali. Druhá 

časť práce skúma ako na túto skupinu v období po druhej svetovej vojne reagovala dobová 

tlač. Analyzuje jej pohľad na národnej a po roku 1989 hlavne na regionálnej úrovni 

a porovnáva obdobia pred rokom 1989 a po ňom. Posledná časť analyzuje tradície vzniknuté 

práve na základe zapojenia Francúzov do SNP.  Záverečná časť ukazuje ako boli ovplynené 

vzťahy medzi Francúzmi a Slovákmi na regionálnej úrovni, hlavne v oblasti Turca a Žilinského 

kraja. Práca zdôvodňuje veľký symbolický význam skupiny Francúzskych partizánov 

a odpovedá na otázku, ako sa heroicko-oslavná dikcia v použitých prameňoch mení v čase 

a prečo sa dostáva tejto relatívne malej skupine partizánov toľko pozornosti.   

Annotation 

This bachelor thesis deals with the French partisans in the Slovak National Uprising 

and the tradition of relations that were established in the period after the uprising. The first 

part of the thesis defines the reasons why the French joined the uprising and describes how 

they got to Slovakia and puts the French group into the context of other nations that fought 

in the SNP. The second part of the thesis examines how the contemporary press reacted to 

this group after the Second World War. It analyzes its view at the national and after 1989 

mainly at the regional level and compares the period before and after 1989. The last part 

analyzes the traditions created by the French involvement in the uprisin. This final part 

shows how the relations between the French and the Slovaks were influenced at the 

regional level, especially in the region of Turiec and Žilina region. The work justifies the great 

symbolic significance of the French partisans and answers the question of how the heroic-

celebrating diction changes over time and why this relatively small group of partisans gets so 

much attention. 
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Úvod 
   

V Slovenskom národnom povstaní bojovalo okrem slovenských občanov aj viac než 

8400 príslušníkov z 32 národov1. Cieľom tejto práce je popísať ako a prečo sa Francúzi do 

Slovenského národného povstania zapojili a stanoviť prečo bol ich symbolický význam po 

druhej svetovej vojne tak veľký, hlavne oproti faktickému významu počas povstania, keďže 

túto skupinu tvorilo približne 400 bojovníkov2. Významnou časťou tejto práce je tiež 

komparácia pohľadu tlače na túto francúzsku skupinu pred rokom 1989 a po ňom. Práca sa 

tiež snaží vysvetliť aké dopady mala účasť tejto skupiny na neskoršie vzťahy regiónu, ktorý 

zahŕňa Turiec a Žilinský kraj s francúzskymi účastníkmi.  

Táto bakalárska práca sa zaoberá účasťou Francúzov v Slovenskom národnom 

povstaní. Skúma dôvody zapojenia Francúzov do povstania, pohľad tlače na Francúzov pri 

návštevách osláv výročí a na budovanie vzťahov s regiónom, v ktorom sú tieto vzťahy 

najvýraznejšie, najviac publikované v lokálnej tlači a to je Žilinský kraj. Na tento región som 

sa zamerala z dôvodu, že tu Francúzi boli počas povstania najviac zapojení do bojov a práve 

s touto oblasťou mali v rokoch po povstaní najvýraznejšie vzťahy a pamiatky im venované sa 

sústreďujú takmer výlučne v tejto oblasti. Ďalej skúmam historický odkaz, ktorý vznikol a bol 

ovplyvnený zapojením Francúzov do SNP, ktorým sú myslené vzťahy medzi obyvateľmi obce 

Strečno a jej okolia s francúzskymi partizánmi, ocenenia, ktoré im boli udelené, pamiatky, 

ktoré im boli venované, publikácie, ktoré vznikali na základe ich participácie v povstaní 

a kluby, ktoré podporujú aktivity a interakcie medzi slovenskými a francúzskymi občanmi.  

V prvej časti sa venujem zahraničným jednotkám všeobecne. Popisujem ako sa 

Francúzi dostali na Slovensko a zapojili sa do povstania.  Prichádzali z rôznych smerov – 

niektorí prišli z Maďarska, niektorí z pracovných táborov v Nemecku či Rakúsku, iní sa do 

povstania zapojili po tom ako ušli zo závodov, v ktorých boli totálne nasadení na nútené 

práce. V tejto časti práce skúmam aj motiváciu a dôvody, pre ktoré títo Francúzi zapojili do 

povstania.  

                                                           
1 Ján Stanislav, Dušan Halaj, Ľubomír Moncoľ, Francúzi v Slovenskom národnom povstaní (Banská Bystrica: 
Grafické štúdio – Peter Juriga, 2003) 
2 Prehľad o medzinárodnej účasti v Slovenskom národnom povstaní, S 5/2000, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
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V druhej časti práce sa venujem obdobiu po druhej svetovej vojne, ktoré je rozdelené 

na roky od 1945 po 1989 a na obdobie po roku 1989. V tejto časti skúmam oslavy výročí 

Slovenského národného povstania. Sledujem ako boli popisované v dobovej tlači, 

zameriavam sa na návštevy delegácií z Francúzska a ako boli vnímané v danom období. Osláv 

SNP sa nezúčastňovali len zástupcovia francúzskej ambasády na Slovensku ale každoročne sa 

osláv zúčastňovali aj delegácie z Francúzska, ktoré tvorili účastníci povstania a ich rodinní 

príslušníci. Návštevy z Francúzska však neboli obmedzené len na obdobie osláv povstania, 

ktoré sa konali v auguste ale Francúzi navštevovali Slovensko aj v iných dňoch, keď chceli 

navštíviť miesta, na ktorých bojovali alebo sa stretnúť so svojimi spolubojovníkmi. Vzťahy 

medzi Francúzmi a Slovákmi sa začali výraznejšie  rozvíjať po roku 1989, kedy návštevy začali 

byť frekventovanejšie, viac sa o nich začalo publikovať, hlavne v regionálnej tlači a vzťahy sa 

začali rozvíjať aj na iných úrovniach než boli oficiálne návštevy. Hoci skupina francúzskych 

partizánov nebola najpočetnejšia spomedzi zahraničných účastníkov v povstaní, vytvorili 

vlastnú skupinu a po povstaní boli jednou zo skupín, o ktorých sa v tlači písalo najčastejšie. 

Napriek tomu, že skupina Francúzov bola v pomere k celkovému počtu bojovníkov v povstaní 

veľmi malá jej symbolický význam po povstaní bol neporovnateľne väčší. Francúzski občania, 

ktorí sa zúčastnili Slovenského národného povstania nadviazali so Slovákmi pevné vzťahy, čo 

nám dokladajú rôzne pramene, spomienky, publikácie či rozhovory. Francúzi boli Slovákom 

nápomocní aj po vojne, nie len v povojnových rokoch ale hlavne v posledných desaťročiach, 

kedy sa začala viac rozvíjať európska spolupráca.  

Tretia časť skúma regionálnu úroveň vzťahov a zameriava sa hlavne na obdobie po 

roku 1989, no ukazuje tiež, že vzťahy medzi Francúzmi a Slovákmi sa vďaka účasti Francúzov 

v SNP formovali už od konca povstania a boli nepretržite udržiavané. Táto kapitola skúma 

vzniknuté tradície a to, ako sa v priebehu času udržiavajú. 

V oblasti tradícií dominuje predovšetkým činnosť historicko-dokumentačná, ktorá 

vychádza z 1. odboja a odráža sa ako pokračovanie v 2.odboji. Konkrétne dôkazy sú zachované 

vo forme rozkazov de Gaulla, zoznamov bojovníkov v niektorých múzeách v Paríži, vo 

vojensko-historických ústavoch Slovenska aj Francúzska.3 Odkaz tradícií zvýrazňujú 

každoročné oslavy v deň štátneho sviatku SNP za účasti vládnych predstaviteľov Slovenskej 

                                                           
3 Halaj et al., Francúzi v SNP, 326-328 
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republiky a tradične aj francúzskych partizánov. Bojové akcie tejto skupiny sú podchytené 

v kronikách, regionálnych monografiách v Žiline, Strečne, Detve, Sklabini, Turci a inde, tiež 

v ročenkách Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a viacerých zborníkoch.4 Spoločné 

aktivity Slovákov a Francúzov ako aj ich stretnutia sú zachytené na videokazetách, fotografiách 

a podobne.5 V tom význame pomáha Klub priateľov Francúzska a Slovenska a tiež Slovenský 

zväz protifašistických bojovníkov.6 

 V prvej časti práce sa budem venovať kompilácii primárnych zdrojov a sekundárnej 

literatúry, čím sa budem snažiť stanoviť aký význam mala v rámci Slovenského národného 

povstania skupina Francúzov, ako sa dostali na Slovensko a prečo sa do SNP zapojili. V tejto 

časti sú využívané primárne zdroje ako nariadenia súdov, ktoré dokladajú prítomnosť 

Francúzov na Slovensku v danom období a dôvody, pre ktoré sa niektorí z nich na Slovensku 

zdržiavali. Patria medzi ne aj dokumenty ako denníky francúzskych partizánov, napríklad 

kapitána de Lannuriena7, ktoré ukazujú motiváciu zapojenia do povstania. Veľká časť tejto 

práce je čerpaná z archívnych prameňov. Tie sceľujú informácie týkajúce sa počtu bojovníkov 

v povstaní, poskytujú tiež záznamy o Francúzoch, ktorí pracovali na Slovensku ale aj 

o skupinách, ktoré prišli inými cestami a pomáhajú tak stanoviť motiváciu ich zapojenia do 

povstania. Medzi najčastejšie používanú literatúru patrí kniha „Francúzi v Slovenskom 

národnom povstaní“8, ktorá zachytáva zapojenie Francúzov v bojoch povstania a popisuje 

osudy jednotlivých partizánov. Tiež poukazuje na tradície, ktoré vznikli práve interakciou 

v povstaní. Využívam tu tiež niektoré tituly, ktoré vznikli v 50.-80. rokoch a preberajú teda 

dobovú propagandistickú ideológiu aj jazyk. Patrí k nim napríklad „Dejiny Slovenského 

národného povstania 1944“9.   

V ďalšej časti práce, ktorá sa zaoberá oslavami výročí a tým, ako boli vnímané návštevy 

z Francúzska pri príležitostiach týchto osláv využívam najmä dobovú tlač. Články boli vyberané 

po preskúmaní bibliografie, článkov, ktoré boli vydané od roku 1945 a archivované 

                                                           
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Halaj et al., Francúzi v SNP, 326-328 
7 Denník kapitána de Lannuriena, S10/42, krabica č. 15, Signatúra: C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív 
Múzea SNP, Banská Bystrica  
8 Ján Stanislav, Dušan Halaj, Ľubomír Moncoľ, Francúzi v Slovenskom národnom povstaní (Banská Bystrica: 
Grafické štúdio – Peter Juriga, 2003) 
9 Marta Vartíková a Viliam Plevza, Dejiny Slovenského národného povstania 1944, zväzok 1. (Bratislava: Pravda, 
1984) 
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v Slovenskej národnej knižnici a vybrané boli najrelevantnejšie. Okrem novín ako Pravda, ktorá 

bola hlavným komunistickým denníkom na Slovensku, využívam aj články z regionálnych novín 

ako sú Strečniansky hlásnik so zameraním na obdobie po roku 1989. V tejto časti tiež využívam 

komparáciu, ktorou sa snažím stanoviť aké zmeny v tomto obraze prebehli po roku 1989. 

V práci sa ďalej venujem vzťahom medzi Slovákmi a Francúzmi po roku 1989, ktoré 

vznikli na základe zapojenia Francúzov v SNP. V tejto časti využívam analýzu, vďaka ktorej sa 

snažím zodpovedať prečo práve skupina Francúzov, ktorej faktický význam v povstaní nebol 

až tak veľký, mala tak veľký symbolický význam už po povstaní ale aj po roku 1989, kedy 

tradície, ktoré vznikli v období po povstaní neutíchli ale zintenzívnili sa do podoby návštev, 

výmenných pobytov, udelenia čestného občianstva a symbolického pomenovania námestí či 

vyhotovenia pamätných tabúľ. Hlavným zdrojom sú tu novinové články, hlavne regionálna tlač 

ako Strečniansky hlásnik, ktorý som si zvolila preto, že obec Strečno mala s bývalými 

francúzskymi partizánmi najlepšie vzťahy, ktoré boli utvorené aj preto, že práve v tejto oblasti 

sa Francúzi najviac zúčastňovali bojov počas povstania a tak toto periodikum často publikuje 

články práve o skupine Francúzov, ktorá bojovala v povstaní, ktorá túto obec navštevovala aj 

po povstaní a tieto návštevy a vzťahy dokumentuje. Každá veľká kapitola obsahuje čiastočné 

zhrnutie.  

1 Cudzinci v Slovenskom národnom povstaní 
 

V Slovenskom národnom povstaní okrem Slovákov bojovalo 32 ďalších národov 

a národností zo štyroch kontinentov a v celkovom počte to činilo viac než 8400 osôb.10 

Zahraniční účastníci sa povstania zúčastňovali vynútene aj dobrovoľne. Na základe 

spomienkových materiálov, prameňov a dokumentárnych filmov, ako je napríklad „Radšej 

nebyť  ako byť otrokom“ od režiséra Georgesa Goldmanna, ktorý reprezentuje uhol pohľadu 

niekoľkých francúzskych účastníkov v SNP na slovenský odboj a Povstanie a ich účasť v ňom 

a to, ako prekonali svoje pochybnosti a rozhodli sa bojovať proti nemeckej okupácii, vidíme, 

že väčšina zahraničných účastníkov svoje obavy prekonala a po boku slovenských povstalcov 

sa zúčastnila tohto boja na Slovensku, ktorý bol súčasťou európskej antifašistickej 

                                                           
10 Prehľad o medzinárodnej účasti v Slovenskom národnom povstaní, S 5/2000, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: 
IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
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rezistencie.11 Svedčia o tom aj slová René Picarda, jedného z francúzskych účastníkov SNP, 

ktoré napísal v úvode ku svojej knihe spomienok A znovu sme stretli nepriateľa: „V rokoch 

1944 a 1945 sme na Slovensku bojovali za rovnaký ideál slobody s rovnakou túžbou v duši. 

Všetci, čo sme bojovali v Povstaní, sme pochopili, že sloboda je formou cti a na túto česť má 

každý právo.“12  

Povstalecká armáda mala na začiatku 18 000 vojakov. Po mobilizácii ľudí do 35 rokov 

na celom povstaleckom území 5. septembra stúpol jej počet na 47 000 osôb a po ďalšej 

mobilizácii do 40 rokov 26. septembra 1944 a nástupom brancov v októbri jej stav dosiahol 

viac než 60 000 vojakov. Ešte pred nimi sa uskutočnili početné miestne mobilizácie, niekde až 

do 60 rokov, napríklad v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Martine, v Ružomberku, v 

Spišskej Novej Vsi, v Trnave a spravidla aj v okolí týchto miest.13 Medzi partizánmi bolo veľa 

príslušníkov iných národov. Najviac, asi 3000, boli občania bývalého Sovietskeho zväzu (časť z 

nich pôvodne slúžila v nemeckých jednotkách). Okrem nich v povstaní bolo asi 2000 Čechov, 

Bulhari, Poliaci, Juhoslovania, asi 400 Francúzov, Židia, Maďari a dokonca aj niekoľko 

Angličanov a Američanov, ktorí dohromady činili asi 30 osôb14. 

Mnoho účastníkov sa do Povstania dostalo pretože utiekli z nútených prác napríklad 

v závodoch. Najväčší takýto závod na Slovensku, ktorý vyrábal zbrane pre Nemecko bol 

v Dubnici nad Váhom. Mal približne 17 000 zamestnancov, medzi ktorými bolo aj asi 1 600 

Nemcov, 500 Francúzov a Čechov, no prevažne tam pracovali Slováci.15 Podobný závod bol aj 

v  Považskej Bystrici, ktorý tiež vyrábal zbrane pre Nemecko. V ňom pracovalo vyše 11 000 

osôb, medzi ktorými boli aj Nemci a Česi. Aj tento podnik sa nachádzal v bezprostrednej 

blízkosti povstaleckého územia a kto chcel, mohol odísť na povstalecké územie a pridať sa k 

                                                           
11 Dušan Halaj, „Medzinárodný rozmer SNP – súčasný stav, možnosti a perspektívy výskumu“, in , SNP 1944--
vstup Slovenska do demokratickej Európy: zborník vystúpení ́z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu SNP, 8-
10. júna 1999, ed. Dezider Tóth a Katarína Kováčiková (Banská́ Bystrica: Adade, 1999),  248  
12 René Picard, A znovu sme stretli nepriateľa (Bratislava: Pravda, 1984), 5  
13 Ferdinand Beer et al., Dejinná križovatka: Slovenské národné povstanie - predpoklady a výsledky (Bratislava: 
Vydavateľstvo politickej literatúry, 1964), 68 
14 Mieroslav Hysko, Slovenské Národné Povstanie (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1954), 
89 
15 Činnosť ilegálnej organizácie KSS v Škodových závodoch Dubnica S 38/89, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 



 
 

7 
 

tým partizánom, ktorí pôsobili na pravej strane Váhu. No len u 316 jeho zamestnancov sa 

zistila aktívna účasť v povstaní16. 

Najpočetnejšou neslovenskou skupinou boli sovietsky občania. Zahraničné vedenie 

KSČ si uvedomovalo, že rozvoj ľudovej protifašistickej aktivity na Slovensku a jej vyvrcholenie 

v celonárodnom povstaní a obnovenie Československej republiky má zásadný význam pre 

priebeh záverečnej etapy protifašistického odporu a charakter budúcej Československej 

republiky. S myšlienkou pomoci domácemu ozbrojenému odboju na Slovensku vycvičenými 

špecialistami sa v Sovietskom zväze stretávame už od roku 194117. Nezastupiteľnú funkciu 

v príprave vrcholnej fázy odboja mal rozvoj partizánskeho hnutia, ktorého základňu mala 

posilniť sovietska pomoc pri ich budovaní na území Československa, Poľska, Maďarska 

a Rumunska. V roku 1944 bol organizovaním pomoci poverený Ukrajinský štáb partizánskeho 

hnutia v Kyjeve. Budovali partizánske jednotky zo Slovákov, Čechov, sovietskych občanov 

i nemeckých a maďarských antifašistov18. V čase príchodu prvých partizánskych 

organizovaných skupín významne, najmä na strednom Slovensku, pokročili prípravy 

celonárodného povstania. Ohlas príchodu výsadkových skupín a prvé kontakty s ilegálnymi 

pracovníkmi a obyvateľmi podhorských dedín na liptovskej i pohronskej strane Nízkych Tatier 

a v Turci sa prejavili v aktivizácii odboja a v tejto časti stredného Slovenska a v príleve nových 

partizánov.  

Vnímanie účasti Čechov v Slovenskom národnom povstaní  bolo roky po povstaní 

ovplyvňované politickými záujmami komunistickej strany. Následkom toho sa účasť Čechov 

v rezistencii na Slovensku a zvlášť v SNP nevysvetľovala úplne správne a často spadala do 

internacionálneho zovretia „jediného správneho komunistického odboja,“19 ktorý spájal 

osobnosti, ktoré v realite povstania nespájali rovnaké ciele. O účasti Čechov v slovenskom 

odboji a hlavne v SNP sa viac začalo hovoriť až po politickom prevrate v roku 1989. Česi 

nastupovali do Povstania z rôznych dôvodov, bojovali však na slovenskom území dobrovoľne, 

často s prianím bojovať práve tu, pretože to pre mnohých českých občanov žijúcich na 

Slovensku znamenalo domov alebo blízkosť domova. Bojovali v Povstaní v súlade s jeho 

                                                           
16 Dezider Tóth a Katarína Kováčiková, SNP 1944, (Banská Bystrica: ADADE, 1999): 243 
17 Marta Vartíková a Viliam Plevza, Dejiny Slovenského národného povstania 1944, zväzok 1. (Bratislava: Pravda, 
1984), 327 
18 Ibid., 330 
19 Jiří Doležal a Jozef Hrozienčík, Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní (Bratislava: Osveta, 
1959), 191-201 
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hlavnými cieľmi – poraziť nacizmus, fašizmus a domácich kolaborantov a obnoviť 

Československú republiku20. V prognózach o ozbrojenom vystúpení sa nehovorilo o tom, 

koľko Čechov má Povstanie na Slovensku podporiť aj keď jeho hlavní vojenskí a politickí 

činitelia vítali do svojich radov každého bojovníka.21 Čo sa týka počtu, sa účasť Čechov v SNP 

váži počtom približne 200022. K vysvetleniam patrí, že Česi sa na Slovensku aktívne zúčastnili 

odboja a po vypuknutí SNP ich asi 1000 posilnilo rady povstaleckých bojovníkov, pričom 

ďalších 500 prešlo slovensko-moravské hranice a asi 500 sa dostalo na Slovensko ako letci, 

vojaci, dôstojníci, členovia partizánskych organizátorských skupín, partizáni, politickí 

pracovníci a iné23. Na týchto číselných údajoch sa však mnoho historikov nezhoduje, kvôli 

nezrovnalostiam pri určení aktívnych bojovníkov pri bojových operáciách.24  

Ďalší národ, ktorý sa zúčastnil bojov v Slovenskom národnom povstaní bol maďarský. 

Maďarská tlač sa v prvej polovici roku 1944 a ani neskôr veľmi nezaoberala bojovou činnosťou 

slovenských partizánov. Boli obavy, že ak by sa prípadne zverejnili tam prebiehajúce udalosti, 

tieto by mohli nájsť nasledovníkov aj medzi maďarským ľudom.25 Prví partizáni začali 

prichádzať na územie Slovenska na konci augusta 1944 a v priebehu septembra prenikali cez 

hranice partizánski prieskumníci na získavanie a upresňovanie informácií z pohraničných 

oblastí a rozdávanie letákov či informovanie maďarských jednotiek o situácii. Od septembra 

začalo stále viac maďarských aj slovenských mladíkov podliehajúcich brannej činnosti utekať 

na územie Slovenska a stovky ich začali prechádzať na stranu partizánov. Začali sa pohybovať 

v pohraničnej oblasti ale tento pohyb nebol útočného charakteru, skôr obranný pretože chceli 

zabezpečiť Povstanie pred prípadným útokom od Maďarska. V Maďarsku získavali potraviny 

a vyraďovali z prevádzky mosty či železnice, čím poškodzovali nemecké zásobovacie trate.26  

                                                           
20 Zlatica Zudová-Lešková, „Česi a Slovenské národné povstanie“ in SNP 1944--vstup Slovenska do 
demokratickej Európy: zborník vystúpení ́z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu SNP, 8-10. júna 1999, ed. 
Dezider Tóth a Katarína Kováčiková (Banská́ Bystrica: Adade, 1999): 255 
21 Miloš Gosiorovský, Slovenské národné povstanie-začiatok nových vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. (Praha: 
Horizont, 1974), 46 
22 Prehľad o medzinárodnej účasti v Slovenskom národnom povstaní, S 5/2000, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: 
IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
23 Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914-1992 (Praha: Ústav pro studium 
totalitních režimů, 2012): 292 
24 Tóth a Kováčiková, SNP 1944, (1959): 256-258 
25 Ibid. 276 
26 Janek István, „Účasť Maďarov v Slovenskom národnom povstaní a v partizánskych bojoch“, in , SNP 1944--

vstup Slovenska do demokratickej Európy: zborník vystúpení z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu 

SNP, 8-10. júna 1999, ed. Dezider Tóth a Katarína Kováčiková (Banská Bystrica: Adade, 1999):  275-286 
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Medzi ďalších účastníkov patrili Juhoslovania. S bojovou činnosťou juhoslovanských 

občanov sa stretávame už v prvých dňoch povstania. Boli to predovšetkým partizáni začlenení 

do francúzskeho oddielu v 1. československej brigáde a spoločne s Francúzmi sa zúčastnili 

bojov v Strečnianskom priesmyku.27  

Medzinárodnými oddielmi boli napríklad Pobeda (Slováci, Česi, Ukrajinci, Rusi, Maďari, 

Juhoslovania, Azerbajdžanci, Arméni, Rumuni, Poliaci, Belgičania, Nemci, Uzbeci, Gruzínci, 

Francúzi a Bulhari), brigáda Jánošík (Slováci, Česi, Rusi, Nemci, Francúzi, Poliaci), oddiel Smrť 

fašizmu (Slováci, Česi, Ukrajinci, Maďari, Rumuni, Juhoslovania, Francúzi a Nemci), jeden 

z oddielov Nitrianskej partizánskej brigády, Jegorovova brigáda, jednotka Karaseva-Stepanova 

a iné.28  

1.1 Francúzi bojujúci v Slovenskom národnom povstaní 
 

Z príslušníkov národov, ktorí sa zúčastnili  v Slovenskom národnom povstaní, vytvorili 

samostatnú skupinu francúzski občania. Tí vstúpili do slovenských partizánskych jednotiek 

v čase, keď sa Francúzsko zbavovalo nemeckých okupantov. Francúzi prichádzali k slovenským 

jednotkám 3 cestami: zo susedného Maďarska, zo zbrojárskych závodov na Slovensku 

v Dubnici nad Váhom a z koncentračných táborov a zbrojárskych závodov v okupovaných 

častiach Poľska, Sovietskeho zväz a Rakúska. Najväčšiu skupinu tvorili bývalí príslušníci 

francúzskej armády a prišli z Maďarska. Prechod z Maďarska pripravovali slovenské ilegálne 

odbojové organizácie.  Takto sa z maďarských internačných táborov prepravilo na Slovensko 

asi 150 Francúzov.29 Po prechode boli presúvaní do Turca. Tu sa v partizánskom tábore 

v Kantore pod velením sovietskeho dôstojníka a partizánskeho veliteľa Piotra Veličku od 

4.8.1944 organizačne formovala 1. československá partizánska brigáda. Práve do nej sa títo 

francúzski vojaci zapojili. Na žiadosť veliteľa francúzskej skupiny bola z francúzskych občanov 

vytvorená samostatná partizánska jednotka. Takto veliteľstvo brigády vytvorilo optimálne 

podmienky pre plné zapojenie sa francúzskych partizánov povstania. Francúzska partizánska 

jednotka dostala oficiálny názov „Détachement français des combattants en 

                                                           
27 Doležal, Jiří a Jozef Hrozienčík, Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní (Bratislava: Osveta, 
1959): 348  
28 Doležal, Jiří a Jozef Hrozienčík, Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní (Bratislava: Osveta, 
1959): 351 
29 Halaj et al., Francúzi v SNP, 25  
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Tchécoslovaquie“. Počet francúzskych partizánov v tejto jednotke stúpol do 25. augusta z 52 

na 200 mužov.30 Francúzsky oddiel sa však podieľal na akciách brigády už pred začatím 

Slovenského národného povstania. V ťažkých bojoch o Strečniansku úžinu patril medzi 

najzdatnejšie povstalecké oddiely a utrpel značné straty. Niektoré časti sa spojili so Sovietskou 

armádou a ďalšie časti boli nasadené do obranných bojov na juh od Zvolena. Mnohí francúzski 

partizáni boli za hrdinstvo v Slovenskom národnom povstaní vyznamenaní Radom SNP I. 

triedy. Po svojej ceste od slovensko-maďarského pohraničia sa na stredné Slovensko, i počas 

činnosti v partizánskych oddieloch sa francúzski vlastenci stretávali s prejavmi priateľstva31. 

Nebolo takmer časopisu, ktorý by vychádzal na oslobodenom území, ktorý by sa 

o francúzskych partizánoch nezmienil. Pravda 1.10.1944 písala: „My, Slováci vždy sme videli 

vo Francúzoch avantgardu pokroku a i vo chvíľach pre Francúzov najťažších, sme verili, že 

Francúzsko ťažkosti prekoná, a že ako vták ohnivák z popola vlastnej zeme vzlietne nová, silná 

a sociálne spravodlivá Francia.“32 Bojová cesta francúzskeho partizánskeho oddielu, ktorý sa 

5.9.1944 zmenil na prápor bola úzko spojená s bojovou činnosťou I. československej brigády. 

V rámci tejto brigády za bezprostrednej spolupráce so sovietskymi a slovenskými partizánmi 

rozvíjali francúzski vlastenci bojovú činnosť od 28.8.1944.33 Skupina francúzskych vlastencov 

v I. československej partizánskej brigáde nebola jedinou, i keď najznámejšou, skupinou 

francúzskych bojovníkov v SNP. Niektorí francúzski partizáni boli umiestnení do iných 

jednotiek. Uvádza ich vo svojom stave napr. brigáda Pobeda – Makarenko, Smrť fašizmu, 

Chruščov, Jánošík, Nitrianska partizánska brigáda, Za slobodu Slovanov, Karaseva-

Stepanova.34 Veľká skupina francúzskych antifašistov sa pripojila k partizánom začiatkom 

februára 1945. Boli to mladí robotníci, ktorých nasadili v zbrojárskych závodoch v Dubnici. 

Stretávame sa s nimi v partizánskych jednotkách Vpred a v brigáde Jána Žižku35. Účasť 

francúzskych partizánov v priamych bojových akciách máme najširšie doloženú pre jednotku, 

začlenenú do  I. čs. partizánskej brigády pod velením Veličku. Mnoho francúzskych partizánov 

v priebehu bojov na Slovensku padlo. Z celkového počtu 836 hrobov francúzskych občanov, 

                                                           
30 Halaj et al., Francúzi v SNP, 25 
31 Účasť Francúzov zo Škodových závodov Dubnica nad Váhom 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
32 „Medzinárodná účasť v SNP“, Pravda (1.10.1944): 2 
33 Halaj et al., Francúzi v SNP, 31 
34 Prehľad o medzinárodnej účasti v Slovenskom národnom povstaní, S 5/2000, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: 
IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
35 Ibid. 
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ktorí zahynuli na území ČSR počas druhej svetovej vojny, pripadá na padlých francúzskych 

bojovníkov na Slovensku 107. Francúzski partizáni padli na bojisku v prvej aj druhej fáze 

povstania, no niektorí sa stali obeťou Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. V masovom 

hrobe v Kremničke našli 6 francúzskych partizánov a niekoľko ich zahynulo vo vápenke 

v Nemeckej. S hrobmi francúzskych partizánov sa stretávame pri Strečne, v Priekope, pri 

Vrútkach, v Slovenskej Ľupči, Banskej Bystrici, Bardejove aj inde.36 

Motívy, pre ktoré sa občania Francúzska rozhodli prejsť na územie Slovenska, boli 

rôzne. Prevládala však myšlienka aktívnej osobnej účasti na boji proti hitlerovskému nacizmu 

a jeho vojnovej mašinérii. Zovšeobecňujúco sa dá uviesť, že medzi ich dôvody príchodu patrili 

snahy Francúzov dostať sa z Maďarska resp. cez Maďarsko, ktoré zastávalo neutrálny postoj 

voči Francúzsku, do Juhoslávie, Chorvátska prípadne cez Rumunsko a Bulharsko do Turecka 

a na Blízky východ alebo do Talianska, najmä po obsadení Maďarska nemeckými vojskami 

v 1944. Ďalej to bol príliv čerstvých informácií o vzrastajúcom napätí na Slovensku 

a o ilegálnych prípravách ozbrojeného protifašistického vystúpenia v tejto krajine, ktorá 

susedila s Maďarskom. V rozhodujúcej chvíli sa zrodilo odhodlanie bojovať na území inej 

krajiny za Francúzsko, čo nepochybne súviselo aj s vyhlásením generála de Gaulla z 18. júna 

1940 adresovaného všetkým Francúzom, v ktorom generál vyzýval do boja všetkých bez 

ohľadu na to, kde sa nachádzali37. Slovenské hnutie odporu, ktoré vyvrcholilo Povstaním, 

vytváralo na boj vhodnú príležitosť. Francúzski zajatci, čo boli internovaní v zajateckých 

táboroch v Maďarsku, usilovali sa dostať cez Juhosláviu ku generálovi de Gaullovi. Keď zistili, 

že je to nereálne, vybral sa v lete 1944 poručík de la Roncier za pomoci slovenského 

veľvyslanca v Maďarsku do Bratislavy, vyhľadať predstaviteľov slovenského protifašistického 

odboja.  Slovenské hnutie odporu, ktoré vyvrcholilo Povstaním, vytváralo na boj vhodnú 

príležitosť.38  

1.2 Príchod Francúzov na Slovensko a ich zapojenie do Slovenského národného povstania 

Francúzi, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní prišli z rôznych miest. 

Francúzi prichádzali na Slovensko z územia Protektorátu Čechy a Morava (resp. cez toto 

územie z Nemecka), z okupovaného Poľska, anektovaného Rakúska a najmä z Maďarska. Ich 

                                                           
36 Doležal, Jiří a Jozef Hrozienčík, Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní (Bratislava: Osveta, 
1959): 345-346 
37 Halaj et al., Francúzi v SNP: 18 
38 Halaj et al., Francúzi v SNP, 18 
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príchod na Slovensko je spojený s množstvom rôznych problémov a komplikácii. Najčastejšie 

išlo o úteky (v mnohých prípadoch viacnásobné) zo zajateckých, koncentračných či 

internačných táborov, alebo z táborov kde boli deportovaní na nútené práce na základe 

zákona o povinne pracovnej službe STO – Service du Travail Obligatoire, ktoré sa nachádzali 

najmä v Rakúsku a na území bývalého Československa pod dohľadom gestapa39.  

Niektorí prišli z Dubnickej Škodovky, boli to tí, ktorí sa tam dostali pri evakuácii výroby 

leteckých motorov z Viedne – Neudorfu v prvej polovici roku 1944.40 Prvá skupina, ktorá 

z Dubnice ušla bola zložená z približne 60 mužov, medzi ktorými boli Česi aj Francúzi a ušli 

3.9.1944 smerom na Trenčianske Teplice, aby sa zapojili do radov partizánov v okolí Topoľčian 

a Zemianskych Kostolian.41 Druhá skupina, tiež v počte asi 60 mužov ušla z Dubnice 4.9.1944, 

keď sa dozvedeli, že v SNP bojuje skupina francúzskych bojovníkov. Boli to francúzsky zajatci, 

ktorí boli po obsadení Francúzska internovaní v Maďarsku, ktoré bolo vtedy považované za 

neutrálnu krajinu.  Francúzski robotníci z Dubnice sa zúčastnili bojov o Strečno a to pri obci 

Priekopa pri Vrútkach. Tretia skupina robotníkov bola najväčšia – až v počte 200 a ušla 

z Dubnice v noci z 5. na 6.2.1945 do priestoru Valaská Belá – Čičmany.42 Útek sa uskutočnil za 

spolupráce ilegálnej organizácie KSS vo Valaskej Belej, ktorá nadviazala s Francúzmi v Dubnici 

styky. Táto skupina Francúzov bola zaradená do deviateho, desiateho a veliteľského oddielu 

brigády Jána Žižku. Ušlo celkom 180 Francúzov, ktorí neboli pripravení na podmienky boja 

v zime a v horskom teréne. Nemali vojenský výcvik ani vhodné oblečenie a obuv.43  

Jedným z dôvodov, prečo Francúzi, ktorí utiekli zo Škodovky išli bojovať do Slovenského 

národného povstania boli vzťahy s Nemcami pracujúcimi v tom istom závode. Nemci mali 

oproti ostatným zamestnancom rôzne výhody ako ubytovanie, stravovanie a aj lepšie platové 

podmienky. Tieto veci zvyšovali nenávisť voči nim.44 Väčšina francúzskych robotníkov, ktorí 

pracovali v závode vo výrobe leteckých motorov, bola protifašistického zmýšľania a preto 

revolučný národný výbor uvažoval o ich zapojení do ozbrojeného boja. Aby sa im umožnil ľahší 

pohyb na území Slovenska, ilegálni pracovníci vystavili pre 127 Francúzov slovenské občianske 

                                                           
39 Ibid.  19 
40 Účasť Francúzov zo Škodových závodov Dubnica nad Váhom 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Hanka Nová, „Spomienky na francúzskych partizánov“, Pravda (26.8.1956): 2 
44 Účasť Francúzov zo Škodových závodov Dubnica nad Váhom 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
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preukazy.45 Niektorí Francúzi sa presunuli spolu s ďalšími pracovníkmi závodu 3.9.1944 do 

Krásnej Vsi. Ďalšiu skupinu Francúzov sprevádzali z Dubnice začiatkom septembra 1944 

partizáni Rudolf Kadlec, Alexej Gorbunov, Francúz Susa a ďalší dvaja Francúzi. Táto skupina sa 

pripojila v obci Priekopa neďaleko Vrútok k francúzskym partizánom – vojakom, ktorí sa 

zúčastnili bojov pri Strečne.46  

Ďalším miestom, z ktorého sa Francúzi dostali na Slovensko a zapojili sa do 

Slovenského národného povstania bolo Maďarsko. Tomu predchádzal pobyt štyroch 

Francúzov v roku 1942 v Trnave. Boli to francúzski dôstojníci Georges Barazer de Lannurien, 

Michel Bourel de la Roncière, René-Camille Marouzé a Gérard Collier de la Marlière. Išlo o 

utečencov zo zajateckých táborov v Nemecku, ktorí po útekoch z táborov v Nemecku, Čechách 

a Maďarsku strávili určité obdobie aj v Trnave. Príchod týchto francúzskych zajatcov do Trnavy 

je dobre zdokumentovaný zápisnicami Okresného úradu v Trnave.47 Druhí dvaja začali svoj 

pobyt v meste 27. júna 1942 a o necelý mesiac sa k nim pridali de Lannurien a de la Roncière. 

Všetkým štyrom Francúzom bol na území Slovenskej republiky poskytnutý azyl a Trnava sa 

stala miestom ich núteného pobytu.  Podľa nariadenia Okresného úradu v Trnave sa francúzski 

zajatci zaviazali dodržiavať určité podmienky, napríklad, bez povolenia nesmeli opustiť obvod 

mesta, každú stredu a sobotu sa museli hlásiť na žandárskej stanici, mohli sa pohybovať len v 

civilnom obleku, stýkať sa s civilným obyvateľstvom iba v nevyhnutnej potrebe, nesmeli 

prijímať v byte návštevy, stýkať sa s príslušníkmi uniformovaných zborov a spolkov, ich pošta 

podliehala cenzúre, nesmeli telefonovať a telegrafovať. Finančné prostriedky na ich živobytie 

(mesačne 1 000 Ks na každého) poskytovalo francúzske veľvyslanectvo v Budapešti 

prostredníctvom španielskeho veľvyslanectva v Bratislave.48 Francúzskych zajatcov 

vyhľadávali aj viacerí gymnazisti trnavského biskupského gymnázia. Chceli si jednak vyskúšať 

svoje znalosti francúzštiny, a tiež dozvedieť sa niečo nové o Francúzsku a pohyboch na 

fronte49. 

                                                           
45 Francúzi na nútených prácach v Dubnici nad Váhom, Evidencia Vydaných preukazov totožnosti v 1944, fond 
ONÚ Dubnica, Obchodná akadémia, Považská Bystrica 
46 René Picard: A znovu sme stretli nepriateľa (Bratislava: SVPL Bratislava, 1957)71  
47 Zápisnica okresného súdu v Trnave, T 135/1942, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív 
Múzea SNP, Banská Bystrica 
48 Francúzi v Trnave, S35/1942, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská 
Bystrica 
49 Ibid. 
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V noci z 27. na 28. novembra 1942 francúzski zajatci Marouzé, de Lannurien a de la 

Roncière z Trnavy ušli. Svojmu spolupútnikovi Collierovi nechali list, v ktorom mu oznámili, že 

odchádzajú do Maďarska.50 Francúzski dôstojníci de Lannurien a de la Roncière sa potom v 

Trnave objavili ešte niekoľkokrát. De Lannurien aj v lete roku 1944, aby tu rokoval s 

príslušníkmi protifašistického odboja o preprave francúzskych zajatcov z Maďarska na 

Slovensko. Cez Maďarsko sa snažili dostať na juh Európy, čo sa im však nepodarilo a časom 

tam vznikla väčšia skupina francúzskych utečencov, ktorí ostali práve na území Maďarska. Po 

získaní informácií o chystanom povstaní na Slovensku sa rozhodlo, že Michel de la Roncière  

pôjde do Bratislavy nadviazať kontakt so slovenským odbojom. Stalo sa tak koncom júna 1944, 

keď sa poručík Roncière stretol v Bratislave s predstaviteľom občianskeho demokratického 

odboja JUDr. Ivanom Pietorom, ktorý potom pomáhal Francúzom pri prechode z Maďarska na 

Slovensko.  Informoval ho, že v Maďarsku je 900 francúzskych utečencov, a že možno sústrediť 

300-400 dobrovoľníkov na účasť na slovenskom odboji. Keď sa poručík Roncière vrátil do 

Maďarska, čakala ho neľahká úloha presvedčiť mužov, ktorí boli viac rokov zajatí a mali na 

brehu Balatonu relatívne dobré materiálne podmienky na prežitie, aby sa zapojili do 

nerovného boja proti nemeckej vojnovej mašinérii. Organizácia francúzskych dobrovoľných 

bojovníkov na území Maďarska nevznikla zo žiadnej medzivládnej dohody ale z iniciatívy dvoch 

mladých francúzskych dôstojníkov, ktorí ušli z Nemecka.51 Bola však aj skupina, ktorá sa bojov 

zúčastniť chcela. Tak vznikol plán doviesť ich k Titovým partizánom, ale tam bola vtedy hranica 

príliš obsadená Nemcami a množstvo mužov by sa ťažko dostalo na druhú stranu. Preto sa oči 

podzemnej francúzskej organizácie v Pešti obrátili ku Slovensku. Bolo potrebné vyhľadať 

partizánsky tábor, ktorý by ich prijal. Skupiny sa presúvali z Maďarska na Slovensko po malých 

skupinách medzi 8. a 31. augustom. Ľudmila Zajícová bola styčnou agentkou. Bola priateľkou 

poručíkov de Lannuriena a de la  Ronciéra a bola poverená prechodmi Francúzov 

prichádzajúcich z Maďarska do Martina.52 Do Budapešti priviezla špeciálne mapy, pomocou 

ktorých sa snažili nájsť prechody, ktorých vtedy bolo veľmi málo. Keď bol pri vtedajšom 

Turčianskom Svätom Martine v horách zriadený partizánsky tábor „Kantor“, rozhodli sa, že sa 

presunú práve do neho. V tom čase im s presunom začal pomáhať istý pán Jelínek z Trnavy. 

Títo francúzski dobrovoľníci sprevádzaní poručíkom de la Ronciére a dôstojníkom Acheray, 

                                                           
50 Ibid. 
51 Denník kapitána de Lannuriena, S10/42, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea 
SNP, Banská Bystrica 
52 Hanka Nová, „Spomienky na francúzskych partizánov“, Pravda, (26.8.1956): 2 
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prichádzali do pekárne v Seredi, ktorú vlastnili manželia Stoklasovci. Tí boli na začiatku 

povstania zatknutí, no nič neprezradili a Nemci ich odtransportovali do koncentračného 

tábora Sachsenhausen, kde zahynuli. 53 Približne tri mesiace pred vznikom povstania každú noc 

prechádzalo na niekoľko miestach cez hranice 15-20 Francúzov, ktorí s falošnými legitimáciami 

po nocľahu u spoľahlivých rodín, odprevádzaní spojkou odchádzali do Martina. Najlepšie 

prechody boli pri Hlohovci a pri Seredi, vďaka žandárom, ktorí boli zhovievaví. Pri tejto akcii sa 

vyskytovali finančné problémy, pretože Francúzi prichádzali nedostatočne oblečení, bez 

akýchkoľvek prostriedkov. Preto bolo treba nájsť ľudí, ktorí by im pomohli. Boli medzi nimi 

okrem iného aj budúci minister vnútorného obchodu a následne dopravy Ivan Pietor a politik, 

člen Dočasného národného zhromaždenia a Ústavodarného národného zhromaždenia za 

demokratickú stranu Rudolf Fraštacký.54 Okrem toho sa šatstvo zbieralo aj po jednotlivých 

rodinách najmä z kruhov podzemného hnutia, ktoré väčšinu týchto Francúzov vystrojilo. 

Topánky dodávali dôstojníci slovenskej armády.55 Na slovensko-maďarských hraniciach sa pri 

prechode často vyskytovali prestrelky zo strany Maďarov a mnohí Francúzi boli aj ranení. Tých 

potom ošetroval doktor Nádaši v Trnavskej nemocnici.56 Okrem neho bol pri prechodoch cez 

hranice veľmi nápomocný aj nadporučík de la Romier z francúzskeho veľvyslanectva v 

Budapešti. De la Roncière sa Slovenského národného povstania priamo nezúčastnil, pretože 

ho počas prevádzania Francúzov na Slovensko začiatkom septembra 1944 zatkli maďarskí 

žandári v Galante, zranili ho a uväznili v Komárne.57 

Začiatkom augusta 1944 po ilegálnom prechode ďalších francúzskych utečencov z 

Maďarska najmä cez ilegálny prechod Sládkovičovo – Sereď sa začali sústreďovať v Kantorskej 

doline, kde bol utvorený prvý oddiel, na ktorého čele bol kapitán de Lannurien. Tento 

francúzsky oddiel bol súčasťou Prvej československej partizánskej brigády M.R. Štefánika. 

Sformoval sa z francúzskych zajatcov a utečencov zo zajateckých táborov v Maďarsku ale aj z 

Dubnice nad Váhom. Spolupracoval so Žingorovou partizánskou skupinou a po príchode 

organizátorskej partizánskej skupiny Veličku do Kantorskej doliny a vzniku brigády bol do nej 

začlenený ako jej 3. oddiel. Pri vzniku mal 52 a v októbri 1944 vyše 200 príslušníkov, neskôr ho 

                                                           
53 Účasť Francúzov zo Škodových závodov Dubnica nad Váhom 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
54 Ibid. 
55 Francúzi v Trnave, S35/1942, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská 
Bystrica 
56 Ibid. 
57 Hanka Nová. „Spomienky na francúzskych partizánov“, Pravda(26.8.1956): 2 
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doplnili ďalší utečenci z Dubnice nad Váhom a začiatkom októbra do neho bola začlenená časť 

príslušníkov náhradného slovenského práporu brigády.58 Francúzski partizáni sa do bojovej 

činnosti zapojili v predvečer oficiálneho začiatku SNP, teda pred 29. augustom, v 

severozápadnej časti krajiny pri obci Strečno. Bránili prístupovú cestu na Banskú Bystricu, 

ktorá sa mala stať stredom Povstania.59 

Skupiny Francúzov boli najmä pri Strečne, v rajóne medzi Strečnom a Žilinou, potom 

pri Dubnej skale ale aj na iných úsekoch.60 Niektorí Francúzi boli po Slovenskom národnom 

povstaní zajatí a umiestnení do väznice v Žiline a následne boli niektorí vrátení naspäť do 

továrne a niektorí boli poslaní do Dubnice. Závod v Dubnici sa zatvoril 1. apríla 1945 a zrušil 

svoje prevádzky, pretože sa blížila sovietska armáda. Skupina sa koncom apríla presunula 

vlakom k Prahe a začiatkom mája sa jej podarilo dostať do Prahy. V tom čase bola Praha akurát 

oslobodzovaná a Francúzi sa zúčastnili oslobodzovacích bojov. 6. júna sa týmto Francúzom 

podarilo vrátiť do Francúzska.61  Iné skupiny odišli smerom na Ilavu, časť ich odišla z Dubnice 

smerom na Trenčín. Pokúšali sa dostať domov rôznymi cestami. Časť sa vrátila cez Odesu 

loďou cez Stredozemné more.62 Iní sa po bojoch v Slovenskom národnom povstaní zotavovali 

v zvolenskej nemocnici. Niektorí ranení boli tiež odvážaní lietadlami do kyjevskej nemocnice. 

Jedno lietadlo, ktoré tam smerovalo s ranenými bolo zostrelené nad frontom, medzi ranenými 

ktorí tam zahynuli bol aj francúzsky poručík Lehman.63 

1.3. Záver kapitoly 
 

 Francúzi prichádzali do Slovenského národného povstania z rôznych smerov, no ich 

motivácia sa dá zovšeobecniť. Do bojov sa zapájali najmä z nenávisti voči Nemcom, chuti 

zapojiť sa do bojov proti Nemecku, ktoré okupovalo aj Francúzsko a keďže sa niektorým 

skupinám nepodarilo dostať naspäť do Francúzska, využili možnosti bojovať na Slovensku. 

Oproti celkovému počtu partizánov, bola skupina Francúzov veľmi malá – tvorilo ju asi 400 

                                                           
58 Účasť Francúzov zo Škodových závodov Dubnica nad Váhom 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
59 Ján Stanislav, Dušan Halaj, Ľubomír Moncoľ, Francúzi v Slovenskom národnom povstaní (Banská Bystrica: 
Grafické štúdio – Peter Juriga, 2003): 46 
60 Ján Čierny, „V boji sa kovalo bratstvo národov“, Pravda, 237 (1954): 6  
61 Louis Cross, Zápisník z cesty počas SNP, október 1944, február – marec 1945, Fond IV. – číslo krabice 
15/Francúzi, Pr.č. S 38/89, str. 7 
62 Účasť Francúzov zo Škodových závodov Dubnica nad Váhom 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 
Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
63 Hanka Nová. „Spomienky na francúzskych partizánov“, Pravda(26.8.1956): 2 
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mužov. Významnou oproti ostatným národom bola tým, že vytvorila vlastnú jednotku, ktorá 

bojovala na strategickej pozícii v Strečnianskej úžine, ktorá blokovala cestu na stred 

Slovenska. Vzťahy so Slovákmi, ktoré pretrvali aj po vojne sa začali vytvárať už v období pred 

povstaním. Kvôli tomu, že niektorí Francúzi boli na Slovensku už roky pred povstaním si 

vytvorili okruh známych, ktorí im počas tohto pobytu pomáhali. Francúzi boli zároveň 

najpočetnejšou skupinou, ktorá bola zo štátu, ktorý sa neskôr nestal satelitom Sovietskeho 

zväzu.  

2 Oslavy výročí Slovenského národného povstania a ich obraz 

v dobovej tlači 
 

Oslavy výročí Slovenského národného povstania sa oslavujú každoročne v auguste. 

Hlavné, celoštátne oslavy sa uskutočňujú v Banskej Bystrici, no ďalšie oficiálne či neoficiálne 

oslavy sa uskutočňujú aj na iných miestach. Významným miestom spojeným s Francúzmi je 

práve Strečno, pri ktorom je postavený Pamätník francúzskym partizánom a odkedy bol tento 

pamätník odhalený, sa oslavy s účasťou francúzskych delegácií alebo aspoň zástupcov 

z francúzskej ambasády, každoročne konajú aj tam.  

Veľa škody v povedomí o SNP medzi širokou verejnosťou spôsobil jeho jednostranný 

výklad v predchádzajúcom režime, ktorý znevažoval úlohu občianskeho odboja, armády a 

jednostranne zdôrazňoval vedúcu úlohu komunistickej strany, partizánov a sovietsku pomoc. 

Nikdy nebolo pochybností o sovietskej pomoci, o význame partizánskeho boja, ale skutočnosť 

nebola taká jednoznačná, ako historici tvrdili.64 

Od vojny až do roku 1989 (no aj niektoré roky potom) boli oslavy výročí organizované 

výlučne komunistickou stranou. Verejnosti bol prezentovaný jednostranný výklad, ktorý 

zdôrazňoval vedúcu úlohu komunistickej strany a zmenšoval úlohu občianskeho odboja 

a armády. O sovietskej pomoci pochýb nebolo, ale skutočnosť nebola tak jednoznačná ako to 

prezentovali vtedajší historici a novinári, od ktorých to vyžadovala komunistická strana. 

Spomínal sa aj internacionálny charakter povstania avšak vždy sa najviac hovorilo len 

o Sovietskom zväze, prípadne o účasti Čechov, ktorá sa často spomínala práve preto, že 

                                                           
64 Doležal, Jiří a Jozef Hrozienčík, Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní (Bratislava: Osveta, 
1959): 191-201 
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jedným z dôvodov, prečo Sovietsky zväz pomáhal povstaniu v takej miere bol, že jeho politickí 

predstavitelia si uvedomovali, že to, ako povstanie dopadne bude dôležité pre formovanie 

Československa.65 Okrajovo sa spomínali aj ostatné národy a z nich hlavne Francúzi, pretože 

boli okrem dvoch už spomenutých krajín tou najpočetnejšou národnosťou. Už za tohto režimu 

sa týchto osláv zúčastňovali zástupcovia Francúzska a to hlave zástupcovia ambasády. 

V dobovej tlači sa veľa zmienok o medzinárodnej účasti na týchto oslavách nespomína. 

Každoročne sa však týchto osláv zúčastňovala sovietska delegácia. Od 50. rokov sa začína 

o účasti Francúzov písať hlavne v odbornej tlači, zmienok o účasti na oslavách bol však aj počas 

tohto obdobia minimálny. V tlači sa zmieňuje najmä ich účasť v bojoch a ich príchod na 

Slovensko, nie vzťahy so slovenskými obyvateľmi po povstaní. Zmienky o účasti Francúzov na 

oslavách ale aj na návštevách Slovenska mimo obdobia osláv nájdeme akurát v oficiálnych 

vyhláseniach o ich návšteve od ľudí, čo ich sprevádzali, tiež z korešpondencie medzi Francúzmi 

a Slovákmi ale aj z osobných spomienok či zápiskov ľudí, čo sa s nimi stretli.66 V nasledujúcich 

kapitolách sa zameriam na zachytenie osláv výročí Slovenského národného povstania v období 

komunizmu a po ňom v slovenskej tlači.  Každoročné oslavy povstania sa konajú od odhalenia 

pamätníka aj na Zvonici pri Strečne. Nebol rok aby sa týchto osláv nezúčastnili buď priami 

účastníci povstania alebo ďalší hostia z Francúzska, kde na týchto bojovníkov nezabúdajú.67 

Na oslavách sa každoročne zúčastňujú zástupcovia veľvyslanectiev Francúzska, Ukrajiny 

a Českej republiky ako i priami účastníci bojov v SNP z Francúzska s rodinnými príslušníkmi.  

2.1 Oslavy výročí Slovenského národného povstania pred rokom 1989 

 

 V tejto kapitole zmieňujem popis osláv okrúhlych výročí Slovenského národného 

povstania v celoštátnej slovenskej dobovej tlači a to ako tlač zachytáva návštevy 

francúzskych delegácií alebo zástupcov na Slovensku počas týchto osláv. Najväčšie 

zameranie zo zahraničných návštev sa sústreďuje na tie zo Sovietskeho zväzu. Francúzi sa 

v tlači v tomto období spomínajú veľmi obmedzene ako je vidno na príkladoch uvedených 

nižšie. V týchto rokoch sa francúzski účastníci Slovenského národného povstania spomínajú 

hlavne v spojení s ich účasťou v SNP, nie vtedajšie návštevy.  

                                                           
65 Ján Čierny, „V boji sa kovalo bratstvo národov“, Pravda, 237 (1954): 6 
66 Korešpondencia Štefana Maretina, č.krabice: 15, fond 4, signatura C-6, Prir.č.:S41/89Archív SNP, Banská 
Bystrica 
67 Pavol Albrecht, „Pamiatke povstania“, Strečniansky hlásnik, 17 (4/1995): 1 
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Už prvých osláv SNP sa zúčastnil kapitán de Lannurien.68 Zúčastnili sa ich tiež niektorí 

francúzski bojovníci, ktorí sa po Slovenskom národnom povstaní zotavovali v nemocniciach na 

Slovensku, akými boli napríklad Zvolen či Sliač.69 Prvého ročníka osláv v Banskej Bystrici sa 

zúčastnila delegácia komunistickej strany, okolo ktorej bol sústredený hlavný program a v 

celoštátnej tlači sa nenachádzajú zmienky o účasti iných národov.70 

Piate výročie Slovenského národného povstania prebehlo v duchu oslavovania 

komunistickej strany. Oslavy sa uskutočnili ako v Banskej Bystrici, tak tiež vo Zvolene.71 Prejavy 

činiteľov sa sústreďovali okolo pomoci Sovietskeho zväzu a jeho dôležitosti pri 

národnooslobodzovacom procese Československa, tiež na statočnosť vojakov a ako toto 

povstanie a oslobodenie sovietskou armádou položilo základy pre budovanie socialistického 

štátu.72 

Na 10. výročie Slovenského národného povstania bol vydaný článok v Pravde, čo bol 

hlavný komunistický denník na Slovensku, ktorý písal o spájaní národov v bojoch proti fašizmu. 

V tomto článku sa píše okrem účasti Nemcov, Bulharov a Maďarov aj o účasti francúzskych 

partizánov v Slovenskom národnom povstaní. V stručnosti sa tam spomína najmä to, ako ušli 

z fašistických zajateckých táborov Slovákom na pomoc, a že sa vyznamenali najmä v bojoch 

o Strečno.73 Celoštátnych osláv v Banskej Bystrici sa zúčastnili predstavitelia francúzskej 

ambasády na Slovensku.74 Zmienky o účasti Francúzov na oslavách 10. výročia sa vo vtedajšej 

dnes dostupnej tlači nevyskytujú. Ako príklady takýchto článkov sa dajú uviesť napríklad 

„Ozveny bojového bratstva našich národov“75, „Desiate výročie Slovenského národného 

                                                           
68 „Kapitán de Lannurien na oslavy do Banskej Bystrice“ Pravda (26.8.1945): 3 
69 Hanka Nová, „Spomienky na francúzskych partizánov“, Pravda, (26.8.1956): 2 
70 B. Bystrica v slávnostných dňoch, Čas,105 (1945):3 
71 Podrobný program osláv 5. výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene v dňoch 26. až 27 augusta 
1949 (brožúra). č. p. 14.293/55, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská 
Bystrica 
72 Oslavy 5. výročia Slovenského národného povstania (prezident republiky Klement Gottwald na Slovensku), 
program osláv 5. výročia SNP, správy ČTK o priebehu osláv, prejavy verejných činiteľov, uverejnené v dennej 
tlači. č. p. 14.295/55, krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
73 Ján Čierny, „V boji sa kovalo bratstvo národov“, Pravda, 237 (1954): 6 
74 Účasť Francúzov na oslavách výročí, 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív 
Múzea SNP, Banská Bystrica 
75 Ladislav Očenáš, „Ozveny bojového bratstva našich národov“, Pravda, 208 (1954): 8 
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povstania“76 alebo „Spomíname 10. výročie Slovenského národného povstania“.77 

Z archívnych materiálov však vieme, že delegácia z Francúzska sa týchto osláv zúčastnila.78 

Na 12. výročie SNP v roku 1956 bol na vrchu Zvonica odhalený pamätník. Odhalenia 

pamätníka na Zvonici sa zúčastnili hostia z okresu Žilina, slovenskí vládni pracovníci a tiež 

delegácia z Francúzska. Tvorili ju priamy účastníci odboja – francúzski partizáni na čele 

s prezidentom Prigerrom, vdovy po padlých a ďalší príbuzní. Zastúpený bol aj Francúzsky 

diplomatický úrad v z Prahy.79 

V roku 1959 prebehli oslavy 15. výročia Slovenského národného povstania. Pri týchto 

oslavách prebehlo oficiálne kladenie vencov na hrob v Kremničke, ktorého sa zúčastnil aj 

prezident Antonín Novotný. Celoslovenské oslavy sa tradične konali v Banskej Bystrici, kde 

prezident vo svojom príhovore vyzdvihuje dôležitosť účasti ostatných národov v Slovenskom 

národnom povstaní a hovorí ako ich účasť vyzdvihuje internacionálny charakter boja proti 

fašizmu. Žiadne konkrétne národy okrem Česka a Sovietskeho zväzu sa v príhovore 

nespomínajú, pretože podľa neho bol najdôležitejší práve ten.80 Týchto osláv sa tradične 

zúčastnila aj delegácia z Francúzska, ktorá si prišla uctiť svojich padlých spoluobčanov 

a pozdraviť svojich známych.81 V tomto roku tiež vyšiel článok v časopise Slovenskej akadémie 

vied Naša veda, ktorý rozoberal dôležitosť medzinárodnej účasti v Slovenskom národnom 

povstaní. Francúzov spomína len v spojení s bojmi, v ktorých sa zúčastnili. Tento článok 

vyzdvihuje formujúci sa internacionalizmus, ktorý počas povstania dosiahol oveľa väčšie 

rozmery ako v období predtým.82 

V roku 1964 sa uskutočnili oslavy 20. výročia Slovenského národného povstania. 

Pravda písala o medzinárodnom význame tejto udalosti a spomínala mestá, kde sa oslavy 

                                                           
76 „Desiate výročie slovenského národného povstania“, Život strany, 15 (1954): 485-488 
77 Rudolf Strechaj, „Spomíname 10. výročie Slovenského národného povstania“, Právny obzor, 7 (1954): 449-
451 
78 Účasť Francúzov na oslavách výročí, 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív 
Múzea SNP, Banská Bystrica 
79 Miroslav Ruttkay, „Pamätník veľkých bojov“, Pravda, (10.8.1956): 4 
80 Banská Bystrica v slávnych dňoch (O oslavách 15. výročia SNP v Banskej Bystrici), „Slovenské národné 
povstanie sa navždy zapísalo do histórie boja našich národov za slobodu, Prejav súdruha Antonína Novotného 
na slávnostnom zasadaní“, Pravda (1959):1,2 
81 Účasť Francúzov na oslavách výročí, 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív 
Múzea SNP, Banská Bystrica 
82 Jiří Doležal a Jozef Hrozienčík, „Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní“, Naša veda, 6 
(1959): 341-351 
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tohto povstania uskutočňovali mimo Slovenska. Medzi mestami boli napríklad Moskva, 

Bukurešť, Budapešť či Varšava.83 Tiež písala o zahraničnej tlači, ktorá pokrývala práve význam 

Slovenského národného povstania.84 Osláv sa už tradične okrem delegácie komunistickej 

strany a predstaviteľov slovenskej vlády, zúčastnila aj delegácia z Francúzska, ktorá sa 

zúčastnila ako spomienky pri pamätníku na Zvonici, tak celonárodných osláv.85  

Oslavy 25. výročia sa konali v roku 1969 a v Pravde sa opäť písalo aj o oslavách SNP 

v zahraničí.86 Písalo sa o mestách Viedeň, Bukurešť a Moskva. Príležitosť 25. výročia Povstania 

si nenechali ujsť ani Francúzi, ktorí sa týchto osláv v Banskej Bystrici aj v Strečne zúčastnili.87 

To, že oslavy boli politickou záležitosťou, ktorá mala byť manipulatívna si mysleli aj historici 

a účastníci povstania a môžeme to vidieť aj na korešpondencii Štefana Margetina, ktorý 

pracoval pre Múzeum SNP a Františkom Hejlom, účastníkom odboja za druhej svetovej vojny, 

ktorý sám velil akcii prechodu Francúzov z Dubnice, a český historik, ktorý sám napísal, že 

oslavy v roku 1969 budú zase úzko pojatou politickou udalosťou, o čom svedčí aj to, že 

bojovníci a organizátori povstania, ktorých poznal, nedostali pozvánky na tieto oslavy. Jeho 

ďalšie tvrdenie podporuje to, že v tlači sa málo písalo o francúzskych partizánoch a tvrdil, že 

akciu okolo francúzskych účastníkov v SNP rozvíja sám, pričom publikuje hlavne vo francúzskej 

odbornej tlači.88 

Osláv 30. výročia SNP sa zúčastnili aj zástupcovia odbojárskych organizácií 

z Francúzskej republiky a kládli vence k Pamätníku sovietskych hrdinov na námestí v Banskej 

Bystrici. Odtiaľ sa celá delegácia presunula k Múzeu SNP, kde zahraničné delegácie položili 

vence k hrobu Neznámeho bojovníka SNP.89 Oslavy 30. výročia v Turci sa začali kladením 

vencov 30.8.1974 na cintoríne SNP v Priekope. Zúčastnila sa toho aj delegácia francúzskych 

partizánov, ktorých zastupoval René Picard.90 Medzi oficiálnych hostí v Banskej Bystrici patrila 

aj delegácia z Francúzska, ktorá tiež položila vence k pamätníku SNP.91 Vtedy tiež vydal 

                                                           
83 Oslavy SNP v zahraničí (Zhromaždenia, besedy o povstaní), Pravda (29.8.1964): 3 
84 Významná medzinárodná udalosť (Svetová tlač a verejnosť oceňuje význam SNP), Pravda (30.8.1964): 5 
85 Karol Dobrovoda, „Spomíname a oslavujeme 20. výročie Slovenského národného povstania“, Vinohrad, 2 
(1964): 113 
86 „Oslavy SNP v zahraničí“ (Zhromaždenia, besedy o povstaní), Pravda (29.8.1964): 3 
87  Korešpondencia Štefana Maretina, č.krabice: 15, fond 4, signatura C-6, Prir.č.:S41/89Archív SNP, Banská 
Bystrica 
88 Ibid. 
89 „Veľké chvíle v srdci SNP“, Práca, (29.8.1974): 2 
90 „Slovenské mestá v znamení výročia SNP, Prejavy vďaky“, Práca (31.8.1974): 2 
91 „Veľké chvíle v srdci SNP“, Práca, (29.8.1974): 2 
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minister národnej obrany ČSSR generál Martin Dzúr rozkaz, v ktorom okrem iného povedal, že 

ako národ s vďačnosťou spomíname na príslušníkov 32 národov, ktorí v SNP bojovali.92 

Oslavy 35.,40. a 45. výročia Slovenského národného povstania prebehli obdobne. Boli 

to politické udalosti, ktoré sa sústredili na propagovanie komunistickej strany a ideológie. 

Osláv výročí sa spravidla zúčastňovali aj delegácie z Francúzska, ktoré boli zväčša zložené 

z účastníkov bojov ale aj ich rodinných príslušníkov, politických predstaviteľov 

a tiež zamestnanci francúzskej ambasády v Bratislave venovali oslavám ako v Banskej Bystrici 

tak pri Strečne svoju pozornosť. Vzťahy s Francúzmi v tomto období už fungovali ale zmienky 

o nich boli ojedinelé.  Písalo sa najmä o ich role v Slovenskom národnom povstaní, o tom, že 

tam bojovali, ale zmienky o ich účasti na oslavách výročí SNP boli veľmi okrajové.  

V celonárodnej tlači sa najčastejšie okrem pomoci zo Sovietskeho zväzu spomínali 

účastníci z Česka.  Za daného režimu sa dá táto interpretácia udalostí považovať za 

pochopiteľnú. Politickí predstavitelia, ktorí sa osláv výročí Slovenského národného povstania 

zúčastňovali vo svojich príhovoroch vždy vyzdvihovali len význam sovietskej pomoci, ktorá 

prišla zo ZSSR, ktorý mal najväčší vplyv na formovanie znovu vytvoreného Československa. 

Českí účastníci v povstaní sa relatívne často spomínali práve kvôli tomu, že so Slovákmi zdieľali 

jeden štát. V tlači sa vyskytujú zmienky aj o ostatných národnostiach, ktoré v povstaní 

bojovali, vo veľkej väčšine sú to však len okrajové zmienky.93 Prevláda oslavno-heroická dikcia 

ale hlavne voči účastníkom zo Sovietskeho zväzu.   

Keď sa v tlačí písalo o zahraničných národoch zúčastnených v povstaní alebo 

o zahraničných miestach, na ktorých prebiehali oslavy SNP,  tak sa tam zväčša spomínali 

krajiny, ktoré boli satelitmi Sovietskeho zväzu, medzi ktorými Francúzsko nebolo, čo je jeden 

z dôvodov, prečo nie je tak frekventovane spomínané. Nedá sa však povedať, že by zmienky 

o ňom vôbec neexistovali, ako vidíme na príkladoch uvedených vyššie. Politickí predstavitelia 

Československa ako aj Sovietskeho zväzu považovali internacionálnu stránku Slovenského 

národného povstania za veľmi podstatnú, pretože sa spojilo mnoho národov, ktoré bojovali 

proti spoločnému nepriateľovi a za svoju vlasť „pretože pochopili, že nepriateľ je spoločný“.94 

                                                           
92 „V duchu odkazu SNP“, Práca, (29.8.1974): 2 
93 „Veľké chvíle v srdci SNP“, Práca, (29.8.1974): 2 
94 Jiří Doležal a Jozef Hrozienčík, „Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní“, Naša veda, 6 
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Ďalšie pozitívum, ktoré v tej dobe bolo videné v internacionalizme Slovenského národného 

povstania bolo, že sa „odstraňovala nedôvera voči cudzím národom“, toto však tiež zahŕňalo 

hlavne satelitné štáty Sovietskeho zväzu.95  

Zmienky o Francúzoch sa od 50. rokoch vyskytujú v novinách častejšie. Vznikali však 

hlavne články zaoberajúce sa ich účasťou v povstaní. Boli to články, ktoré popisovali ako vznikla 

ich jednotka96, kde bojovali97 alebo sa venovali aj stavaniu pamätníka na Zvonici.98 

2.2 Oslavy po roku 1989 

 

 Oslavy po roku 1989 sú v tlači pokryté oveľa obsiahlejšie než v rokoch predtým. Jedným 

z dôvodov, prečo sa to zmenilo je vznik regionálnych novín, ktoré sa touto tematikou zaoberali 

viac. Medzi tieto patrí napríklad Strečniansky hlásnik, miestne noviny obce Strečno, ktoré 

začali vychádzať v roku 1994. Obyvatelia tejto obce majú s Francúzmi, ktorí sa zúčastnili v SNP 

veľmi dobré vzťahy. Celoštátne oslavy sa síce vždy konali v Banskej Bystrici, francúzske 

delegácie boli väčšinou ubytované v okolí Strečna a vždy sa zúčastňovali aj osláv, ktoré boli na 

Zvonici.  

V roku 1994 bola napísaná Správa o účasti francúzskych dobrovoľníkov v Slovenskom 

národnom povstaní zo skupiny kapitána de Lannuriena na oslavách 50. výročia SNP v dňoch 

24.-30. augusta 1994 na Slovensku. Spísal ju účastník zájazdu, slovenský spolubojovník 

jedného z týchto dobrovoľníkov Otto Gubič. Popisuje v nej priebeh účasti skupiny kapitána de 

Lannuriena na oslavách 50. výročia SNP. Tieto záznamy sa podarili hlavne vďaka tomu, že Otto 

Gubič bol dobrým priateľom práporčíka skupiny René Picaveza, s ktorým si roky po povstaní 

dopisoval. Okrem priamych účastníkov povstania sa tejto návštevy zúčastnili aj ich rodinní 

príslušníci. Ich prvou zastávkou bola Sereď. Ich hlavným programom tam bolo odhalenie 

pamätnej tabule manželom Stoklasovcom, cez ktorých v lete 1944 prechádzali Francúzi 

k bojovým jednotkám v Turci.99 Ešte v ten deň sa skupina presunula do Martina do hotela 

Turiec. Francúzi priniesli so sebou Spomienky, ktorých slovenská verzia má 81 strán 

a svedectvá zostavil Jean Geyssely, poručík 1. čaty z roty kapitána de Lannuriena. 25. augusta 

                                                           
95 Ibid. 
96 Ľudmila Zajícová, „Ako vznikla Légia francúzskych bojovníkov na Slovensku“, Čas, 75(1945): 2 
97 „Francúzski partizáni v bojoch o Strečno“, Cieľ, 7(25.8.1956): 2 
98 Miroslav Ruttkay, „Pamätník veľkých bojov“, Pravda, (10.8.1956): 4 
99 Ľudmila Zajícová, „Ako vznikla Légia francúzskych bojovníkov na Slovensku“, Čas, 75(1945): 2 
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bolo usporiadané stretnutie skupiny kapitána de Lannuriena, za účasti celej skupiny pod 

Pomníkom francúzskych partizánov na Zvonici nad Strečnom. Francúzski bojovníci mali už v tej 

dobe v Strečne a Žiline mnoho blízkych priateľov, ktorí prišli pod pomník aby sa navzájom 

privítali. Popoludní sa na sídlisku Háje uskutočnila slávnosť pomenovania základnej školy na 

Školu kapitána de Lannuriena. Po tomto bol v tento deň pripravený ešte program v Lietavskej 

Lúčke, kde sa skupina zúčastnila otvorenia výstavy akademického sochára a maliara Františka 

Pelikána a prezreli si Sálu bojových tradícií, kde je veľká časť expozície venovaná francúzskym 

bojovníkom. V sobotu 27. augusta bola naplánovaná celoštátna oslava SNP v Banskej Bystrici. 

Skupina kapitána de Lannuriena bola jediná, ktorá sa tu objavila s vlastným práporom.100 

V nedeľu boli hostia prijatí u starostu primátora Martina. Po tomto prebehla slávnosť 

pomenovania námestia na Námestie francúzskych partizánov, ktorá sa uskutočnila na 

martinskom sídlisku Sever. Tu sa skupina de Lannuriena stretla s ďalšou skupinou, ktorá sa 

v tom istom čase pohybovala po Slovensku v inom autobuse – so skupinou francúzskeho 

partizána Boyera. Po tejto oslave sa skupina presunula na vrch Zvonica, kde sa konala 

najdôležitejšia súčasť 50. výročia SNP pre francúzsku delegáciu kapitána de Lannuriena. 

Pamätník bol pri príležitosti tohto výročia zrenovovaný. Pri tejto príležitosti pietneho aktu na 

Zvonici boli odovzdané tri Rády francúzskej čestnej légie. Jeden z nich dostal člen jednotky 

kapitána de Lannueriena Roger Camberlyn, tajomník organizácie Amicale des combattants 

volontaires Français de Slovaquie – A.C.V.F.S, Organizácie francúzskych dobrovoľníkov 

bojujúcich na Slovensku.101 V Martine prebehli oslavy, kde boli odovzdané Pamätné medaily 

ministerstva obrany Slovenskej republiky k 50. výročiu SNP. Posledným bodom nedeľného 

programu bola pietna spomienka na cintoríne v Priekope, ktorý je najrozsiahlejším cintorínom 

obetí SNP. Posledný deň návštevy delegácie bol pondelok 29. augusta 1994, strávila francúzska 

delegácia v Strečne. Francúzska delegácia navštívila obecný úrad Strečno, kde bolo manželke 

kapitána de Lannuriena, Geysellymu a Camberlynovi udelené čestné občianstvo obce Strečno. 

Francúzski dobrovoľníci na tento zájazd obetovali veľké finančné prostriedky a už to svedčí 

o veľkom význame tohto podujatia. O tomto pobyte prinášali priebežné správy tlač, rozhlas aj 

televízia.102 

                                                           
100 Správa o 50.výročí, Otto Gaubič, č.krabice: 15, fond 4, signatura C-6, Prir.č.:S41/89Archív SNP, Banská 
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26. augusta 1999 sa na Pamätníku francúzskych partizánov na Zvonici konali krajské 

oslavy 55. výročia SNP. Delegáciu Francúzska viedol prvý radca Bernard Bourje. Predstaviteľmi 

delegácie francúzskych bojovníkov bojujúcich na Slovensku boli manželka kapitána de 

Lannuriena, Roger Camberlyn, Jean Bouillé a Pierre Chaillot. Osláv sa zúčastnili tiež 

zástupcovia Českej republiky a armád Ruska, Ukrajiny.103  

Za miesto svojho pobytu počas osláv 60. výročia SNP si francúzski partizáni zvolili opäť 

Strečno. Na Slovensku boli od 23.8-31.8.2004. Delegáciu ako oficiálneho hosťa celoštátnych 

osláv tvorilo celkovo 11 osôb. Po vedením Rogera Camberlyna – prezidenta AMICAL, na oslavy 

prišlo 5 partizánov a zvyšok tvorili rodinní príslušníci bojovníkov. Ich program bol 

koordinovaný francúzskou ambasádou obsahoval rôzne oficiálne aj neoficiálne návštevy. Po 

absolvovaní návštevy školy kapitána de Lannuriena na Hájiku, bola delegácia prijatá v Martine, 

kde bola následne odhalená pamätná tabuľa dvom padlým spolubojovníkom na Martinských 

holiach. 28.8. sa delegácia zúčastnila krajských osláv na Zvonici a deň na to cestovali do 

Banskej Bystrice na celoštátne oslavy 60. výročia pod gesciou prezidenta Slovenskej republiky, 

ktorých sa zúčastnilo celkom 32 zahraničných delegácií.104 

27. august 2009 bol dňom pripomienky okrúhleho 65. výročia SNP pri Pamätníku 

francúzskych partizánov. Po pietnom akte kladenia vencov a hymne Slovenskej republiky 

nasledovalo odhalenie zrekonštruovaného a doplneného zoznamu padlých bojovníkov na 

centrálnej mohyle. Premiér Slovenskej republiky Róbert Fico vo svojom prejave venoval 

pozornosť bojom francúzskych partizánov, významu Strečnianskej úžiny v dávnej i nedávnej 

minulosti. Nasledovali prejavy A. Belousovovej, podpredsedníčky NRSR, J. Blanára - predsedu 

Žilinského samosprávneho kraja, Pierra Cloueta - prvého radcu veľvyslanectva Francúzskej 

republiky na Slovensku, P. Sečkára - predsedu SZPB a T. Šlajchara - zástupcu priamych 

účastníkov odboja.105 

Spomienkové oslavy okrúhleho 70. výročia Slovenského národného povstania pri 

Pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica sa konali 28. augusta 2014. Delegáciu 

viedla podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová a minister 

životného prostredia SR Peter Žiga. Veľvyslanectvo Francúzskej republiky bolo zastúpené 
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Chargée d’Aff aires Hélène Roos, členom ich delegácie bol aj predseda Skupiny priateľstva 

Národného zhromaždenia Francúzskej republiky so Slovenskom François Rochebloine. Ruskú 

federáciu reprezentoval atašé Veľvyslanectva Ilia Barmin, Žilinský samosprávny kraj predseda 

Juraj Blanár, mesto Žilna primátor Igor Choma, obec Strečno starosta Dušan Štadáni, delegácia 

oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline bola vedená 

Jurajom Drotárom. Osláv sa tiež zúčastnili zástupcovia Českého svazu bojovníku za osvobození 

a legionársku obec, predstavitelia samospráv, združení a obyvatelia Strečna a okolitých obcí.106 

Po roku 1989 sa výrazne zmenila rétorika článkov, frekvencia publikovania aj charakter 

osláv. Oslavy začali byť organizované aj nepolitickými organizáciami ako bol Klub priateľov 

Francúzska. Rozvoj vzťahov medzi Francúzmi a Slovákmi pokračoval. Návštevy na Slovensko sa 

začali uskutočňovať častejšie a začali vznikať aj ďalšie aktivity, ktoré podporovali rozvoj 

vzťahov, ktoré vznikli spoločnou účasťou v povstaní. Po uvoľnení režimu v roku 1989 nastala 

možnosť viac a jednoduchšie cestovať, čo vzťahom prospelo a rozšírili sa zase viac. V období 

po tomto roku bolo Francúzom venovaných viac pamiatok a začalo sa o nich aj otvorenejšie 

a viac písať.  

2.3. Záver kapitoly 
 

Na základe uvedených informácií sa dá vidieť, že vzťahy medzi francúzskymi 

a slovenskými účastníkmi povstania boli neprerušene udržiavané už od konca povstania. 

Napriek politickému systému v danom období sa delegácie z Francúzska osláv zúčastňovali. 

Od roku 1945 sa zúčastňovali oficiálnych osláv, ktoré sa konali v Banskej Bystrici a od 

odhalenia pamätníka pri Strečne aj osláv, ktoré sa uskutočňovali tam, pretože to bolo 

miesto, kde sa ich najviac zúčastnilo v bojoch počas povstania. Napriek uprednostňovaniu 

účastníkov Sovietskeho zväzu, prípadne Česka, sa v tlači okrajovo zmieňovali aj návštevy 

z Francúzska. Okrem zmienkach v tlači vidíme pozitívny postoj k francúzskym účastníkom 

povstania aj z toho, že v 1956 bol postavený pamätník pri Strečne. Tiež z archívnych 

dokumentov a korešpondencie vidíme, že vzťahy účastníkov boli udržiavané aj mimo 

oficiálnu úroveň návštev osláv. Jednotlivci si dopisovali a navštevovali sa. Táto skupina bola 

v dobovej tlači okrem Sovietov a Čechov najčastejšie spomínaná, čo zvyšovalo jej význam aj 

v povedomí občanov. Udržiavala sa  korešpondencia a ľudia, ktorí na Slovensku prišli do 

                                                           
106 Pavol Albrecht, „70. výročie SNP“, Strečniansky hlásnik, 21(4/2014):1,2  
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kontaktu s týmito francúzskymi partizánmi sa časom snažili získavať o nich ďalšie informácie, 

prípadne ich pozývali na Slovensko. Zo strany Francúzov, bol záujem udržiavať kontakty do 

určitej miery ovplyvnený aj tým, že Slováci im počas povstania pomáhali a oni sa im chceli 

odvďačiť. Tieto kontakty sa z týchto dôvodov začali rozvíjať hlavne v regióne, v ktorom sa 

počas povstania Francúzi najviac zapájali do bojov. Na týchto miestach sa stali výnimočnými 

aj preto, že Slováci si cenili kontakt s takou vzdialenou krajinou. Na základe tejto 

korešpondencie a návštev tak vznikli vzťahy viac než oficiálne a tie sa udržiavali kontinuálne 

po celé roky, čo prispelo výnimočnosti tak malej skupine.  

Po roku 1989 sa oproti predošlému obdobiu návštevy z Francúzska znásobili. Vzťahy 

utvorené za povstania a udržiavané celú dobu odvtedy sa uvoľnením politického režimu 

upevnili a znásobili vidíme tu však kontinuitu ich nepretržitého udržiavania. Oproti minulosti, 

bolo Francúzom venovaných viac pamiatok. Bolo privítaných viacero návštev, ktoré sa 

uskutočnili aj mimo obdobia osláv. Najväčším faktorom, ktorý ovplyvnil zmenu situácie 

medzi týmito dvoma obdobiami je teda faktor politický. Zmenila sa politická situácia, čo 

prispelo k zintenzívneniu vzťahov. Slováci si tiež začali uvedomovať potrebu rozširovania 

známostí do zahraničia a mať tak blízke vzťahy s Francúzskymi občanmi videli ako pozitívnu 

vec, čo ich pomáhalo udržiavať. Mimo oficiálnych osláv sa Francúzi na Slovensko vracali 

najmä po roku 1989 každoročne aj napriek svojmu pokročilému veku. Po smrti posledného 

žijúceho partizána žijúceho vo Francúzsku sa však osláv SNP zúčastňujú zástupcovia 

francúzskej ambasády a často aj potomkovia alebo iní rodinní príslušníci francúzskych 

partizánov. Napriek tomu, že Francúzi tvorili veľmi malú časť celkového počtu ľudí, ktorí sa 

zúčastnili v SNP, zostali na Slovensku veľmi významnými. 

  

3 Návštevy, vzťahy a odkazy histórie ovplyvnené účasťou Francúzov 

v Slovenskom národnom povstaní 
 

Francúzski občania, ktorí sa zúčastnili Slovenského národného povstania nadviazali so 

Slovákmi pevné vzťahy, čo nám dokladajú rôzne pramene, spomienky, publikácie či rozhovory. 

Povstania sa zúčastnili z rôznych dôvodov, za čo im spolubojovníci zo Slovenska boli vďační a 

ich dobré vzťahy sa udržiavajú aj mnoho dekád po skončení druhej svetovej vojny. Francúzi 

boli Slovákom nápomocní aj po vojne, nie len v povojnových rokoch ale hlavne v posledných 
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desaťročiach, kedy sa začala viac rozvíjať európska spolupráca. Spomienky sa odrážajú 

v odkaze tradícií v súčasnosti vo viacerých oblastiach: v oblasti historicko-dokumentačnej, vo 

filmovej tvorbe a žurnalistike, v oblasti kultúrnej a umeleckej, zdravotníckej, rozvoja školstva 

s obohatením jazykovým, v spoločenskej a družobnej, turistickej či športovej ale aj iných. 

Krátky pohľad do činnosti združenia Amicale CVFS skupiny Georges de Lannurien so sídlom 

v Sarcelles vypovedá o využívaní dostupných foriem za pomoci internacionálnych organizácií 

v zmienených oblastiach Slovenská verejnosť takúto pomoc prijíma, osobitne po roku 1989. 

Tým členovia Amikalu dokazujú, že nejde len o spomienkové, pietne akcie, ale že krajine, za 

ktorú bojovali, chcú aj pri svojom pokročilom veku stále pomáhať.107  

 Spolupráci v školstve sa venuje značná pozornosť, pretože ide o mládež, o úsilie získať  

jazykové znalosti francúzštiny k lepšiemu vzájomnému družobnému spojeniu. Vieme, že 

i v Amikale a na francúzskej ambasáde sú Francúzi, ktorí vedia hovoriť po slovensky. Zďaleka 

nejde len o spoluprácu družobných škôl zo Saint Pol de Leon a Strečna. Spolupracuje v tomto 

zmysle aj le Lycée belge a Univerzita v Žiline, tiež ZŠ Žilina Hájik, ktorá nesie pamätnú tabuľu 

plukovníkovi Georgesovi de Lannurienovi. Spolupráca je aj na ďalších stredných a vysokých 

školách na Slovensku, kde striedavo pôsobia francúzski pedagógovia ako J. L. Cazenave, G. 

Massieyé a iní, v podporovaní s Jazykovým inštitútom v Salon de Provence a Francúzskym 

inštitútom v Bratislave, tiež školskými inšpektorátmi v Žilinskom kraji.108 Zdokonaľovaniu 

znalostí vo francúzštine prispieva i sústavná korešpondencia medzi slovenskými 

a francúzskymi spolupracujúcimi organizáciami a jednotlivcami, účelne sú do nich vždy 

zapojení aj členovia združenia. Vďaka tejto spolupráci so školstvom mohlo byť poskytnuté 

napríklad pri 50. výročí SNP na oslavách pre vyše 100 Francúzov okrem oficiálnych tlmočníkov, 

ďalších 14 pomocných interpretov.109 

 Bohatá je oblasť spolupráce zameraná na družbu, teda spoločenské styky, Bretagne-

Strečno, kde sú zainteresované územné úrady, školy, odbojári, tiež cirkevné orgány a ďalšie 

k prepojeniu Saint Pol de Leon, Roscoffu so Strečnom a Žilinou. K úspechu týchto akcií 

prispievajú obidve ambasády, antifašistické organizácie, primátori a starostovia miest a obcí, 

posádky v povstaleckom kraji, Klub priateľov Francúzska a Slovenska, farnosti a iné inštitúcie. 

                                                           
107 Dimitrij Bařina, „Slovensko je ich druhou vlasťou“, Strečniansky hlásnk, 14 (3/2007): 4-6 
108 Ibid. 
109 Správa o 50.výročí, Otto Gaubič, č.krabice: 15, fond 4, signatura C-6, Prir.č.:S41/89Archív SNP, Banská 
Bystrica 
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Tí všetci pomáhajú v zbližovaní Francúzska a Slovenska. Družbu múzeí predstavuje hlavne Le 

Musée de la Résistance Bretonne v Saint Marcel a Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Ich 

príkladná snaha v rozširovaní a dokumentovaní ďalších poznatkov o účasti Francúzov v SNP 

ovplyvňuje priaznivo prácu ďalších historických zariadení, ktorými sú Siene tradícií SNP na 

hrade Strečno, Považské múzeum, Múzeum malo fatranskej operácie, Siene tradícií 

v posádkach a inde. Na tejto spolupráci sa podieľajú obce v rámci družby, tiež mládež v Antife, 

Vojenské historické ústavy v Bratislave a vo Francúzsku.110   

Francúzi okrem oficiálnych návštev osláv jednotlivých výročí Slovenského národného 

povstania udržiavali so Slovákmi vzťahy aj na neoficiálnej úrovni. Navštevovali Slovensko, 

dopisovali si so svojimi spolubojovníkmi. Na ich pamiatku bolo na Slovensku pomenovaných 

viacero miest či pamätných tabúľ. Významné bolo postavenie pamätníka v roku 1956 avšak 

väčšina ocenení a venovaní pamätných objektov bolo udelených až po roku 1989. V rodnom 

kraji Georges Barazer de Lannurien, v Bretónsku, bol zriadený slovenský  konzulát.111 

3.1 Pamätník francúzskym partizánom 

Počas dní osláv 12. výročia Slovenského národného povstania bol odhalený pamätník 

francúzskym bojovníkom na Zvonici v blízkosti obce Strečno, čo bolo miestom, kde sa 

francúzski bojovníci vyznamenali v bojoch najviac. Jeho základ tvorí štvorec rozmeru 20x20 m 

a vlastný podstavec pomníka 2x2 m. Na podstavci sa týči kamenný obelisk, ktorý je 12 m 

vysoký. Okolo pomníka sú rozložené 3 symbolické hroby. Je na ňom nápis: „Hrdinským 

francúzskym partizánom, účastníkom Slovenského národného povstania v roku 1944“. Z troch 

strán pomníka sú mená padlých bojovníkov a na čelnej strane je reliéf predstavujúci dvoch 

francúzskych bojovníkov. Pod pamätníkom sa nachádza krypta, v ktorej sú uložené telesné 

pozostatky 24 partizánov. Pomník je dielom architekta Ing. Ladislava Beisetzera a autorom 

reliéfu je akademický sochár Ladislav Snopek. Pomník je zhotovený zo spišského travertínu a 

stojí na mieste, kde sa prvý krát na slovenskej pôde spoločne Francúzi, Slováci a občania 

Sovietskeho zväzu prvý krát postavili proti spoločnému nepriateľovi, stojí na mieste, kde po 

víťazstve a po dokončení rekonštrukčných prác 11. septembra 1945 bolo obnovené železničné 

spojenie medzi východnou a západnou časťou republiky.112 Odhalenia pamätníka na Zvonici 

                                                           
110 Dimitrij Bařina, „Slovensko je ich druhou vlasťou“, Strečniansky hlásnk, 14 (3/2007): 4-6 
111 Dimitrij Bařina, „Slovensko je ich druhou vlasťou“, Strečniansky hlásnk, 14 (3/2007) 4-6 
112 Miroslav Ruttkay, „Pamätník veľkých bojov“, Pravda, (10.8.1956): 4 
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sa zúčastnili hostia z okresu Žilina, slovenskí vládni pracovníci a tiež delegácia z Francúzska. 

Tvorili ju priamy účastníci odboja – francúzski partizáni, vdovy po padlých a ďalší príbuzní. 

Zastúpený bol aj Francúzsky diplomatický úrad v z Prahy.113 Údržba pamätníka bola zverená 

obci Strečno.114  Tu sa stretli Slováci so zástupcami hrdinského francúzskeho ľudu, ku ktorému 

ich viažu najhlbšie sympatie už z dávnejších čias. Slávnosť bola z medzinárodného hľadiska 

veľmi významná a prispela k zblíženiu francúzskeho a slovenského ľudu.115  

Na pamätníku pracovali kamenári a robotníci slovenských bazaltových kameňolomov 

a Dopravných stavieb. Robili tam aj obyvatelia Strečna a Terchovej. Všetci, čo pamätník stavali 

súhlasili, že jeho výstavba bola potrebná, pretože počas povstania prišli Francúzi brániť 

slobodu Slovenska a tak má podľa nich tento pamätník slúžiť ako poďakovanie Slovákov 

Francúzom za slobodu.116 

V roku 1974 bola na pamätník zavedená elektrická energia, čo umožňovalo nočné 

osvetlenie obelisku. V roku 1988 boli na pamätníku urobené ďalšie zmeny. Pôvodný kruhový 

výstup po obidvoch stranách bol zrušený a stredom boli vybudované široké schody. Postavili 

sa tiež nové stĺpy na vlajky. Dlhoročná starostlivosť o pamätník zo strany občanov obce Strečna 

je vďakou za obete, ktoré priniesli francúzski partizáni pri bojoch v Slovenskom národnom 

povstaní.117 Od roku 2009 je obec Strečno vďaka iniciatívam na rekonštrukciu aj vlastníkom 

Pamätníka francúzskych partizánov, po delimitácii od VÚC Žilinský samosprávny kraj, ako 

nástupníckej organizácie pôvodného vlastníka – krajského národného výboru. V roku 2010 sa 

tento pamätník stal národnou kultúrnou pamiatkou.118 

3.2 Návštevy z Francúzska, vzťahy a kluby podporujúce vzájomnú činnosť 
 

V roku 1946 prišli na Slovensko do sliačskych kúpeľov 4 návštevníci z Francúzska. Boli to 

členovia Francúzskej légie bojovníkov na Slovensku Bernard Ginsburg so svojou manželkou, 

Alain Pallaut de Besset a Paul Max Donnadieu, ktorí sa v čase Slovenského národného 

povstania zúčastnili bojov na Slovensku ako členovia československej armády a v horách 

                                                           
113 Ibid. 
114 Jozef Milučký, „Dôstojná mohyla hrdinstva a slávy“, Cieľ, 32 (1956): 5 
115 Ibid. 
116 Ibid.  
117 Miroslav Ruttkay, „Pamätník veľkých bojov“, Pravda, (10.8.1956): 4 
118 Pavol Albrecht, „Národná kultúrna pamiatka – Pamätník francúzskych partizánov“, Strečniansky hlásnik, 17 
(1/2010): 1,6 
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strávili posledné mesiace roku 1944 a niektorí aj prvé dva mesiace roku 1945 kým sa nespojili 

s jednotkami červenej armády. Práve do Sliaču prišil títo účastníci pretože Správa sliačskych 

kúpeľov na podnet docenta Dr. Hensela dala francúzskym bojovníkom, ktorí sa zúčastnili bojov 

za oslobodenie Slovenska každoročne k dispozícii 4 miesta po čase 2 mesiacov ako prejav 

uznania ich zásluh.119 

Františka Hrubišková, v ilegalite známa pod menom "Biela pani", ktorá sprevádzala 

Francúzov zo západného Slovenska do Turca, sa v roku 1963 rozhodla, že pozve niektorého z 

Francúzov, ktorého počas povstania previedla cez hranice na Slovensko, na oslavu dvadsiateho 

výročia SNP na Slovensko. Podľa zoznamu mien, ktorý mala ešte z roku 1945, napísala na 

niekoľko adries a medzi inými aj Jalaisovcom do Nantes. List dostala do rúk matka na Slovensku 

padlého Reného Jalaisa. V odpovedi, ktorú napísal brat padlého Lucien, že by rád navštívil 

Slovensko, krajinu kde padol a je pochovaný jeho brat. V korešpondencii pokračovali a v 

auguste 1964 prišiel Lucien Jalais na návštevu do Trenčína. Zúčastnil sa osláv, položil veniec 

pri pomníku na Strečne, kde je meno René Jalaisa vyryté medzi padlými Francúzmi a ďalší rok 

dostala zase ona pozvánku návštevu k Jalaisovcom do Francúzska. Odvtedy až do jej smrti v 

roku 1997 pokračovala ich vzájomná korešpondencia a návštevy, v ktorých ďalej pokračujú ich 

deti.120 

Na základe hlásenia, ktoré podal Štefan Margecin a je archivované v Archíve múzea 

SNP sa dozvedáme, že na Slovensko prišli na návštevu v roku 1979 Louis Cross s rodinou. Prišli 

v sprievode univerzitného profesora Dr. Františka Hejla a jeho rodiny. Pri svojom pobyte 

navštívili Dubnicu, položili kvety k pamätnej doske pri závode. František Hejl robil v brigáde 

Jána Žižku tlmočníka Francúzom.121  

Yan Mélénec v rámci súkromnej návštevy u svojho „brata“ Alfonza Klocáňa prijal 2. 

októbra 1992 pozvanie starostu obce na stretnutie na pôde obecného úradu. Yan Mélénec je 

zakladateľom slovenských vzťahov s francúzskym mestom Sain Pol de Léon a čestným 

občanom Strečna. Ocenením jeho práce, ktorú ďalej rozvinul do spolupráce s viacerými 

mestami a nemocnicami na Slovensku, bolo následné menovanie honorárnym konzulom 

                                                           
119 Jindra Hrušková, „S francúzskymi bojovníkmi za oslobodenie ČSR“, Čas 192(1946): 7 
120 Spomienky a korešpondencia, Vojtech Čelko, č.krabice: 15, fond 4, signatura C-6, Prir.č.:S411/89Archív SNP, 
Banská Bystrica 
121 Ministerstvo národnej obrany, poštový úrad Praha 61/38, Dubnica nad Váhom 5.3.1979, Štefan Margetin  
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Slovenskej republiky pre Bretónsko. Starosta Strečna Dušan Štadáni ho informoval o svojich 

snahách pokračovať v kontaktoch, ktoré začali už v roku 1992. V súčasnosti sú takéto aktivity 

podporované i z prostriedkov EÚ, v rámci programu Európa pre občanov. Záujmom starostu 

je zapojiť sa do programu vytvorením vzťahov medzi kultúrnymi súbormi a obrátil sa v tejto 

súvislosti i na Yana Méléneca s prosbou o preverenie možností na francúzskej strane.122 

Po dnešné dni je udržiavaný kontakt s účastníkmi týchto bojov prostredníctvom 

organizácie Amicale CFV en Slovaquie a iných, na miesta bojov sú pri slávnostných 

príležitostiach vždy pozývaní. K mnohým stykom Slovákov s Francúzmi patrí i oblasť kultúry, 

vedy, rozvoja priemyslu, športu a iné. Francúzi navštevujú Slovensko pri príležitosti návštev 

zástupcov francúzskych dobrovoľníkov na miestach bojov, pod Strečnom a inde na výročných 

oslavách SNP. Na týchto oslavách okrem českej a slovenskej hymny zaznieva aj Marseillaisa.123 

Nielen ÚV SZPB v Bratislave, ale i organizácie odbojárov niektorých okresov povstaleckého 

kraja udržujú trvalé kontakty s organizáciou Amicale CFV, Združením bývalých francúzskych 

partizánov bojujúcich na Slovensku. K takýmto organizáciám patrí aj OV SZPB v Žiline. V roku 

1993 po návšteve detí zo Strečna v Bretónsku, v západnom cípe Francúzska, prišli deti odtiaľ 

do Strečna. S nimi prišla aj Catherine de Lannurien, manželka bývalého veliteľa Oddielu 

francúzskych dobrovoľných bojovníkov na Slovensku.  V rámci kultúrneho programu bola 

inštalovaná aj výtvarná výstava akademického majstra Štefana Pelikána na motto: „Domoviny 

naše“ v zmysle slovenská a francúzska. Tak totiž považujú za svoje oboje krajiny všetci žijúci 

členovia Amicalu.124 

Francúzski účastníci SNP sa pravidelne stretávali na svojich výročných schôdzkach 

v meste Barangeon. Pozývajú aj predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistického odboja. 

V 2003 bolo posledné stretnutie, pretože kvôli zdraviu a veku sa týchto stretnutí zúčastňovalo 

čím ďalej, tým menej ľudí.125  

Prvý májový víkend roku 1998 sa organizácia AHLSEE rozhodla zorganizovať „Slovenský 

víkend“ v partnerskom meste St. Pol de Léon. Akcia mala za cieľ spopularizovať a sprítomniť 

Francúzom krajinu, ktorú mnohí práve v tejto oblasti Francúzska poznajú prinajmenšom 

                                                           
122 „Návštevy francúzskych priateľov“, Strečniansky hlásnik 20(5/2013): 7  
123 Účasť Francúzov na oslavách výročí, 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív 
Múzea SNP, Banská Bystrica 
124 Dimitrij Bařina, „Slovensko je ich druhou vlasťou“, Strečniansky hlásnk, 14 (3/2007) 4-6 
125 Ibid. 
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z rozprávania. Osemčlenná delegácia z obce Strečno sa snažila propagovať obec. Zúčastnili sa 

však aj delegácie z miest ako Bardejov či Michalovce. Tí boli prekvapení blízkym vzťahom 

medzi Francúzmi a obyvateľmi Strečna.126 Hlavným iniciátorom tejto akcie bol dr. Mélénec.127 

Francúzski občania sa na Slovensko vracajú najmä v období osláv SNP, hlavne kvôli 

pokročilému veku, no napríklad v roku 2003 sa rozhodli Jacquelin Geyssely – vdova po Jeanovi 

Geysselym a Claude Didier navštíviť Slovensko už v júni, pretože podľa ich slov sú oslavy pre 

nich až veľmi vyčerpávajúce. Na Slovensko sa však chceli vrátiť a stráviť čas menej oficiálnym 

programom. Ako pri návšteve povedala pani Geyssely: „Pokiaľ budem schopná dať jednu nohu 

pred druhú a urobiť krok budem sa sem vracať.“128 

3.2.1 Klub priateľov Francúzska 
 

Klub priateľov Francúzska vznikol v roku 1994 a odvtedy sa jeho práca zameriavala na 

rozvoj kontaktov s Bretónskom, kde sa našli pokračovatelia myšlienky priateľstva 

s Francúzskom, zrodenej v druhej svetovej vojne počas SNP. Výročná členská schôdza, ktorá 

sa uskutočnila 15.1.2000, v tom období takmer 80 člennej základne, uznala, že smerovanie 

a činnosť v roku 1999 aktivitu z minulých rokov ďalej rozširovali. V tej dobe bola jedinou 

partnerskou organizáciou tohto klubu AHLSEE. Silvester roku 1999, tento klub trávil spolu 

s vyše 40 Francúzmi, ktorí pricestovali na Slovensko. Okrem akcií ako je táto, Klub priateľov 

Francúzska zabezpečoval v roku 1999 úpravu pamätníka na Zvonici, spoluorganizoval príchody 

menších návštev z partnerskej oblasti Bretónska a podieľal sa na zabezpečení pobytu 

francúzskych partizánov na oslavách výročí SNP. Pri výročnej schôdzi však boli spomenuté aj 

nedostatky ako napríklad nedostatočná angažovanosť členskej základne.129 Klub stále funguje 

a jeho hlavná náplň sa nemení. Stále udržiavajú vzťahy s Francúzskom a svoje známosti 

a informácie posúvajú na ďalšie generácie. 

 

                                                           
126 Pavol Albercht, „Slovenský víkend vo Francúzsku“, Strečniansky hlásnik, (3/98): 4-5 
127 Ibid. 
128 Katarína Albrechtová, „Návšteva z Francúzska“, Strečniansky hlásnik, 10(3/2003): 1-2 
129 Pavol Albrecht, „Francúzsky klub bilancoval“, Strečniansky hlásnik 7(1/2000):1,4 
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3.3 Ocenenia, pamiatky, publikácie  

 
Slováci nezabudli na pomoc francúzskych antifašistov. Zhmotnením spomienky a 

ocenenia je viacero pomníkov a pamätných tabúľ. K najvýznamnejším patrí pamätník 

francúzskym partizánom na vrchu Zvonica pri Strečne. V roku 2010 odhalili na stene kúpeľného 

hotela Palace v Sliači pamätný reliéf plukovníka Georgesa Barazera de Lannuriena, ktorý sa tu 

liečil zo zranenia v septembri 1944; autorom je akademický sochár Štefan Pelikán. Štefan 

Pelikán je aj autorom reliéfu venovanému plukovníkovi Georgesovi Barazerovi de 

Lannurienovi, ktorý je inštalovaný na ulici G. Lannuriena v bretónskom prístave Roscoff, kde 

tento účastník odboja po vojne žil a je aj pochovaný. Pamätná tabuľa s reliéfom veliteľa 

oddielu francúzskych dobrovoľníkov zdobí vstup do Základnej školy Hájik na Lannurienovej 

ulici v Žiline. Tieto pamätné tabule a odovzdávanie ocenení prebiehali hlavne po roku 1989, 

kedy sa začalo aj o návštevách Francúzov písať oveľa viac, vzťahy sa začali rozvíjať za hranice 

návštev pri príležitosti osláv.  

Ocenenie, ktoré bolo udelené poslednému žijúcemu účastníkovi SNP vo Francúzsku 

v roku 2017 bol Rad bieleho dvojkríža III. Triedy za boj proti fašizmu a mimoriadne zásluhy za 

Slovenskú republiku. Keďže si kvôli pokročilému veku Roger Naël nemohol toto ocenenie 

vyzdvihnúť osobne, odovzdal mu ho preto slovenský veľvyslanec vo Francúzsku Ivan Slobodník 

v mestečku Malestroit, ktoré je bydliskom Rogera Naëla. Odovzdávania sa zúčastnili aj 

zástupcovia za obec Strečno Dušan Štadáni a Silvester Trnovec ml.. Z iniciatívy profesora 

histórie na Univerzite Sorbonne v Paríži,  Alaina Soubigou a starostu obce Dušana Štadániho, 

rozhodlo obecné zastupiteľstvo obce Strečno na svojom zasadnutí 4.9.2017 o udelení 

čestného občianstva obce Strečno Rogerovi Naëlovi, a to za jeho zásluhy v protifašistickom 

odboji a za rozvíjanie kontaktov medzi francúzskym združením protifašistických bojovníkov 

Amical a obcou Strečno.130 Okrem Naëla bolo v minulosti udelené občianstvo aj ďalším 

účastníkom bojov zo skupiny de Lannuriem, ku ktorým tiež patrili partizáni Didier, Donnadie 

a Vie. Titul bol udelený aj manželom Mélénecovým – Yan Mélénec bol osobným lekárom 

                                                           
130 Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. „P. Roger Naël si prevzal vyznamenanie vojenského Radu bieleho 
dvojkríža.“ Stiahnuté: 5.5.2019 
 https://sk.ambafrance.org/P-Rogera-Naela-si-prevzal-vyznamenanie-vojenskeho-Radu-bieleho-dvojkriza 

https://sk.ambafrance.org/P-Rogera-Naela-si-prevzal-vyznamenanie-vojenskeho-Radu-bieleho-dvojkriza
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veliteľa skupiny a jeho manželky. Roger Naël s rodinou bol v aktívnom vzťahu k obci Strečno, 

ktorú podporovali a s manželkou ho niekoľko krát aj navštívili.131 

27. augusta 2006 bola odhalená pamätná tabuľa kapitánovi Georgesovi de 

Lannurienovi pred mestským úradom v Krupine, kde počas vojny sídlil jeho štáb. Toto 

odhalenie bolo súčasťou oficiálneho programu francúzskej delegácie, ktorá sa aj v tom roku 

zúčastnila osláv SNP.132 

Francúzski partizáni inšpirovali akademického sochára Štefana Pelikána k zhotoveniu 

postáv a portrétov zahraničných hrdinov. Tento nápad vznikol počas jeho štúdia  v Prahe v 50. 

rokoch, na základe toho, že jeho otec s francúzskymi partizánmi bojoval a často ich spomínal. 

Po vojne sa zoznámili a začal kresliť ich portréty. Medzinárodnú výstavu pod názvom „Na 

večnú slávu synom Francúzska“ inštalovali v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach. Tento 

akademický sochár venoval svoje celoživotné dielo protifašistickému odboju. V roku 2005 sa 

v Trenčíne v Kultúrno-metodickom centre OS SR konala vernisáž výstavy diel tohto autora pod 

tým istým názvom. Jej organizátorom bol Klub priateľov Francúzska a Slovenska Žilina a Klub 

filatelistov z Trenčína ako aj Klub vojenských veteránov z Trenčína. Okrem výtvarných diel 

sochára Štefana Pelikána výstava dokumentovala anabázu francúzskych bojovníkov na 

Slovensku. Je to fragment knihy Francúzi v SNP. Tretiu časť tvorila expozícia filatelistických 

dokumentov – poštových známok a cenín venovaných SNP a 2. svetovej vojne. Výstava ako 

celok dokumentovala boj francúzskych partizánov na Slovensku, ktorý bol tiež bojom za 

oslobodenie Francúzska od nemeckých okupantov. Otvorenia tejto výstavy sa zúčastnili 

predstavitelia miestnej samosprávy, krajskej samosprávy, spoločenských organizácií, ako aj 

odbojári z Trenčína, ba aj niektorí priami účastníci bojov pri Strečne. Vernisáž začala pamätnou 

výzvou generála de Gaulla všetkým Francúzom, aby bojovali za svoju vlasť kdekoľvek a skončila 

slovami, ktoré sú vryté do kameňa na obelisku pamätníka francúzskym partizánom na vŕšku 

Zvonica pri Strečne: „Nech kvitne bratstvo z ohňa Povstania. Nech hroby padlých venčia kvety 

lúk. Na večnú slávu synom Francúzska. Ich k činom odvážnym viedla Marseillaisa a v boji 

spoločnom padli – zvíťazili za šťastie naše i za šťastie ľudstva.“133 

                                                           
131 Silvester Trnovec ml., „Udelenie čestného občianstva obce Strečno Rogerovi Naëlovi“, Strečniansky hlásnik, 
24(5/2017): 4-5  
132 Pavol Albrecht, „Francúzski partizáni na výročí SNP“, Strečniansky hlásnik, 13(5/2006): 2,5 
133 Klub v Trnave. „Na večnú slávu synom Francúzska.“ Stiahnuté: 5.5.2019 
https://www.klubvtn.info/naslavu_d.htm 

https://www.klubvtn.info/naslavu_d.htm
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Dňa 29.4.1994 vo francúzskom meste Roscoffe, v rodnom bretónskom kraji Georgea 

de Lannuriena prebehol akt odhalenia pamätnej dosky hrdinov SNP. Pamätnú tabuľu 

k slávnostnému odhaleniu odovzdala ako dar mestu Roscoff žilinská delegácia, vedená 

akademickým výtvarníkom Štefanom Pelikánom v mene OV SZBP Žilina, v mene autora 

Štefana Pelikána a v mene sponzorov Ing. Jána a Petra Kováčovcov z firmy PSD KOAN. Akt 

odhalenia sa konal pod záštitou primátora Morvana, vdovy po kapitánovi de Lannurienovi, 

ktorá prevzala po jeho smrti celé jeho meno – madame Georges de Lannurien a pod záštitou 

Združenia francúzskych dobrovoľných bojovníkov v SNP, kde je čestnou predsedníčkou.134 

Zbieranie dokumentačných materiálov o účasti francúzskych partizánov v SNP začal 

Dušan Halaj pre svoju publikáciu zbierať v polovici 60. rokov. Jej autormi sa postupne stala 

trojica Dušan Halaj, Ľubomír Moncoľ a Ján Stanislav. Keď sa francúzski partizáni dozvedeli, že 

sú finančné problémy s vydaním knihy, urobili medzi sebou zbierku.135 Keď slovenský 

veľvyslanec Ing. Vladimír Valach končil so svojou funkciou, považoval za potrebné, stretnúť sa 

aj s francúzskymi účastníkmi SNP. Vtedy mu pán Dallois, ktorý každoročne prichádza na 

výročie SNP na Slovensko, odovzdal šek na 10 000 frankov na podporu vydania knihy. V piatok 

23.11.2001 na pôde Francúzsko-slovenskej obchodnej komory pod patronátom riaditeľa 

kancelárie Ing. Igora Schmidta odovzdal šek riaditeľovi Múzea SNP v Banskej Bystrici Jánovi 

Stanislavovi a spoluautorovi Dušanovi Halajovi.136 Kniha Francúzi v SNP po obsiahlej úvodnej 

štúdii predkladá údaje o 216 francúzskych partizánoch, ich spomienky na nich, ako žili po 

vojne. Obsahuje mená padlých. Hovorí o súčasných pretrvávajúcich priateľstvách a vzťahoch, 

ktoré prekračujú až do politických a ekonomických kontaktov.137 

Desiatky  dokumentov  zo  strany Francúzov  v ich  jazyku  a tiež slovenskom  o ich  

bojovej  činnosti  sú trvalou pamiatkou, takisto ako pomníky, pamätné dosky, exponáty v 

múzeách na Slovensku  i vo  Francúzsku a v archívoch - to  sú  zdroje  odkazu  pre ďalšie  

generácie  vo  Francúzsku  i na Slovensku.  K tejto faktografickej, prozaickej  i poetickej tvorbe  

patrí  18  francúzskych  titulov, kníh, brožúr, 12 prameňov slovenských naviac  i zborníkov,  

                                                           
134 Slovenská vlajka na radnici v Roscoffe, Dimitrij Bařina, č.krabice: 15, fond 4, signatura C-6, Prir.č.:S411/89 
Archív SNP, Banská Bystrica 
135 Francúzi v Slovenskom národnom povstaní – kniha, 64/2003,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. Partizánske 
hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 
136 Ibid. 
137 Ján Stanislav, Dušan Halaj, Ľubomír Moncoľ, Francúzi v Slovenskom národnom povstaní (Banská Bystrica: 
Grafické štúdio – Peter Juriga, 2003) 
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regionálnych monografií,  štúdií. Populárnou sa stala výtvarná  výstava  akad.  sochára  Š. 

Pelikána  ,,Na  večnú  slávu  synom Francúzska “, ktorá má putovný charakter na Slovensku, vo 

Francúzsku a Českej Republike. Doplnkom je 5  dokumentárnych  filmov,  známko-tvorba  s 

tematikou  ich  účasti  v bojoch.  

3.4  Družba medzi obcou Strečno a Saint Pol de Léon, výmenné pobyty 
 

V roku 1991 vznikol nápad dať možnosť deťom bojovníkov zo Slovenska spoznať deti 

ich známych z vojny. Starosta Strečna Alfonz Klocáň bol veľmi naklonený tejto myšlienke 

a pomáhal jej. A tak 5 chlapcov a 10 dievčat zo Strečna prišlo do Saint Pol de Léon 13.7.1992. 

Pred prvou výmenou sa deti pod vedením Dr. Emila Vydru najprv pol roka aktívne učili 

francúzštinu. Cestoval s nimi aj starosta obce Alfonz Klocan, riaditeľka ZŠ Ľubica Štánska 

a maliar Štefan Pelikán, ktorý mal výstavu v meste Roscoff. Deti sa skladali po 2000 Kčs. 

Ostatné výdavky – asi 80 000 Kčs hradil Obecný úrad.138 Marie Magdalein de Lannurien 

s pomocou doktora Méléneca a jeho manželky urobila kampaň na spoznanie Slovenska v škole 

Svätej Uršule v Saint Pol de Léon. Ďalšie stretnutie bolo v 1993, keď bretónske deti odišli na 

svoj pobyt do Strečna, kam spolu s nimi cestovala aj Marie de Lannurien. Táto výmena sa 

uskutočňuje s Finistére, čo je najzápadnejšia provincia Bretónska práve preto, že Georges de 

Lannurien, Bretónec, bol pôvodom z Morlaix a je pochovaný v Roscoffe. V tomto období bola 

perspektíva na ďalšie výmeny pozitívna. Sama de Lannurienová o tom hovorila ako o dobrej 

príležitosti pre Slovákov nájsť nové záujmy, naučiť sa novú reč a byť pri mori. Pre Francúzov 

mali byť lákavé vyhliadky na šport vo všetkých formách ako lyžovanie, turistika, rybolov, 

spoznávanie kultúry.139 

Túto družbu udržiava obec Strečno s bretónskymi mestami Saint Pol de Léon a Roscoff 

prostredníctvom riaditeľstiev základných škôl v Strečne a Saint Pol. Do družby sú 

zainteresované obecné úrady, organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pod 

záštitou svojho okresného výboru v Žiline, tiež mesto Žilina a odbojová organizácia bývalých 

francúzskych partizánov na Slovensku „Amicale CFV de Slovaquie“. Pre túto družbu prejavili 

veľké sympatie i ďalšie organizácie a masovokomunikačné prostriedky vo Francúzsku, viaceré 

kultúrne ustanovizne, obdobne i u nás všetci tí, ktorí sa dostali do styku s bretónskymi deťmi 

                                                           
138 Pavol Albercht, „Nadviazali priateľské styky, Deti zo Strečna vo francúzskom Saint-Pol“, Strečniansky hlásnik, 
(1/94): 1 
139 Ibid. 
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a odbojármi v tomto lete. Družba, ktorá začala od roku 1989 má spontánny ohlas 

predovšetkým vo výmennom pobyte detí zo Slovenska a Francúzska v prázdninovom období. 

Popri turistike, obohacovaní v znalosti cudzích rečí, kultúrnom vyžití a športe poznávajú 

obidve skupiny aj bližšie tie úseky histórie, ktoré obidve vzdialené krajiny spájajú s dôrazom 

na prvý boj odboj (M. R. Štefánik a légie) a 2. odboj poznamenaný účasťou slovenských 

bojovníkov v obrane Francúzska a tiež účasťou bojovníkov z Francúzska v SNP.140 

Tento systém výmen trvá už viac ako dvadsať rokov. Strečno môže konštatovať, že 

vzťahy, ktoré započalo sa úspešne rozvíjajú. O kontakty majú záujem nie len miestni ale tiež 

francúzski hovoriaci študenti z blízkeho okolia. Práca Klubu priateľov Francúzska sa tak stále 

viac zviditeľňuje.141 

3.5. Záver kapitoly 
  

Táto kapitola dokazuje, že vzťahy medzi Francúzmi a Slovákmi, ktoré vznikli už počas 

povstania a udržiavali sa odvtedy celú dobu sú kontinuálne avšak časom podliehali zmenám. 

Francúzska skupina sa stala veľmi významnou hlavne v regionálnom kontexte. Región, kde 

Francúzi počas Slovenského národného povstania bojovali s nimi naviazal veľmi pevné 

vzťahy, ktoré pretrvávajú dodnes. Napriek tomu, že všetci priami účastníci povstania 

z Francúzska už zomreli, návštevy ich potomkov stále pokračujú a vzťahy teda prerušené 

neboli. Najvýraznejšie sa na návštevách a výmenách podieľa obec Strečno, ktorá sa podľa jej 

obyvateľov považuje za akýsi francúzsky ostrov v strednej Európe.142 Historický odkaz 

pokračuje do dnešnej doby aj preto, že to čo vzniklo za obmedzeného politického režimu 

Československej republiky sa mohlo po roku 1989 rozšíriť a bývalým partizánom a ich 

rodinám sa tak otvorili nové možnosti spolupráce, ktoré udržiavajú aj potomkovia 

pozostalých partizánov. V Turčianskom regióne a v okolí Strečna bolo Francúzom venovanej 

najviac pozornosti a bolo to práve preto, že tam kedysi títo ľudia bojovali. Bolo im 

venovaných viacero pamätných tabúľ, publikácií a ocenení. O tieto odkazy sa spoločné 

vzťahy rozšírili práve až po roku 1989. Spolupráca sa tiež rozšírila na oblasti kultúrne, 

historicko-dokumentačné a iné.  

                                                           
140 Dimitrij Bařina, „, Vzdialenosť im neprekáža“, Strečniansky hlásnk, 14 (3/2007): 3 
141 Pavol Albercht, „Strečno – francúzsky ostrov v srdci Európy“, Strečniansky hlásnik, (1/94): 6 
142 Pavol Albercht, „Strečno – francúzsky ostrov v srdci Európy“, Strečniansky hlásnik, (1/94): 6 
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Záver 
  

 Táto práca si kládla za cieľ určiť ako a prečo sa Francúzi do Slovenského národného 

povstania zapojili. Medzi ďalšie otázky patrili prečo sa tak malej skupine Francúzov venovala 

po povstaní tak veľká pozornosť, ako sa ňu časom menil pohľad a ako účasť tejto skupiny 

v povstaní ovplyvnila vzťahy medzi Francúzmi a Slovákmi so zameraním na región Turca 

a okres Žiliny.  

 Francúzi na Slovensko prichádzali z rôznych smerov – z koncentračných táborov 

z Nemecka a Rakúska, zo závodov, v ktorých boli nasadení a z Maďarska, cez ktoré sa im 

nepodarilo dostať ďalej na juh. Motívom, ktorý najviac prevažoval pri rozhodnutí sa zapojiť 

do Slovenského národného povstania bol boj proti nemeckej okupácií. Týmto Francúzom sa 

nepodarilo zúčastniť bojov na území Francúzska počas nemeckej okupácie a tak sa chceli do 

týchto bojov zapojiť niekde inde. Ďalším z dôvodov bolo napätie, ktoré vznikalo pri nútených 

prácach v závodoch na Slovensku medzi Nemcami a ostatnými národnosťami, pretože Nemci 

mali lepšie pracovné podmienky. Francúzi vytvorili vlastnú jednotku a boli nasadení najmä 

v okolí Strečna a najviac sa vyznamenali v bojoch o Strečniansku tiesňavu, ktorá bola 

dôležitou cestou smerom na juh a tak bránili postupu nepriateľských vojsk.  

 Francúzi, ktorí boli do povstania zapojení sformovali vlastnú jednotku, nie všetci 

Francúzi však boli v nej, niektorí boli roztrúsení aj v iných oddieloch. Oproti celkovému počtu 

ľudí zapojených do povstania je počet Francúzov takmer zanedbateľný a predsa sa tejto 

skupine po povstaní dostávalo veľa pozornosti. Tento fakt má niekoľko vysvetlení. Vzťahy sa 

začali naväzovať už pred povstaním, keď sa niektorí Francúzi zdržiavali na Slovensku a keď sa 

z okolitých štátov, najmä z Maďarska presúvali na Slovensko za pomoci niekoľkých 

Slovenských občanov. Slováci im pomáhali aj po materiálnej stránke a Francúzi sa im cítili byť 

zviazaní, preto sa snažili kontakty udržiavať. Naopak Slováci sa cítili byť vďační za to, že sa iný 

národ zapojil do boja na slovenskom území. Najväčší a najvýraznejší záujem a pozornosť 

tejto skupine je vidieť na mnou vymedzenom regióne, ktorý zahŕňa Žilinský kraj. V tejto 

oblasti sa Francúzi najviac zúčastňovali bojov a práve s ľuďmi z tohto regiónu naviazali 

najlepšie vzťahy. Medzi najvýznamnejšiu obec z tohto hľadiska patrí obec Strečno, pri ktorej  

bol postavený pamätník Francúzom už v roku 1956 a vzťahy sa odvtedy len posilňovali. Táto 
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obec sa považuje za akýsi francúzsky ostrov v strede Európy.143 Ďalší dôvod prečo je tejto 

malej skupine venovanej toľko pozornosti je záujem Slovákov z tejto oblasti naviazať 

kontakty v zahraničí.  

 Pri pozorovaní toho, ako sa menil pohľad v dobovej tlači na túto skupinu a na jej 

prítomnosť na Slovensku, či už počas osláv výročí alebo mimo nich po roku 1989 oproti 

obdobiu pred týmto rokom zaznamenávame určitú kontinuitu. Vzťahy medzi Francúzmi 

a Slovákmi boli naviazané už za povstania a trvali od neho až po súčasnosť. Za najväčší faktor 

zmeny považujem politický faktor. Vo vtedajšej tlači sa pred rokom 1989 písalo o Francúzoch 

veľmi málo. Ich prítomnosť na oslavách výročí bola zaznamenaná ale spomínala sa vždy len 

veľmi okrajovo. Najviac článkov bolo zameraných na účasť tejto skupiny v povstaní. Je však 

jasne dokázané, že Francúzi na Slovensko prichádzali, nie len na oslavy výročí ale aj na 

súkromné návštevy, ktoré neabsolvovali len bývalí účastníci povstania ale aj ich rodinní 

príslušníci. Zmena po roku 1989 bola najviac spôsobená začiatkom nového politickému 

režimu, ktorý znamenal možnosť slobodnejšie cestovať a taktiež sa o tejto skupine začalo 

viac písať aj v tlači. K tomu dopomohol vznik regionálnych novín ako Strečniansky hlásnik, 

ktorý sa vo svojich článkoch často venuje práve Francúzom, ktorí v Slovenskom národnom 

povstaní bojovali. Pohľad na túto skupinu sa teda zmenil najviac v intenzite a množstva 

informácií o nej.   

Účasť Francúzov v Slovenskom národnom povstaní tak výrazne ovplyvnila budúce 

vzťahy slovenských a francúzskych občanov avšak najviac na regionálnej úrovni. Po roku 

1989 bolo francúzskym partizánom venovaných viacero pamätných tabúľ, publikácií, 

pamätníkov ocenení a tiež viacerí francúzski partizáni získali čestné občianstvo či slovenské 

alebo čestné občianstvo obce Strečno. Okrem návštev sa v 90. rokoch začali konať výmenné 

pobyty medzi obcou Strečno a Saint pol de Léon. Po smrti posledného účastníka povstania vo 

Francúzsku tieto vzťahy neskončili ale pokračujú v nich potomkovia týchto partizánov. Účasť 

tejto skupiny Francúzov v Slovenskom národnom povstaní tak výrazne ovplyvnila vzťahy 

medzi týmito regiónmi a občanmi.  

 

                                                           
143 Pavol Albercht, „Strečno – francúzsky ostrov v srdci Európy“, Strečniansky hlásnik, (1/94): 6 
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Summary 
  

 This bachelor thesis examined the French partisans in Slovak National Uprising. First 

part of the thesis shows what nations took a part in the Slovak national uprising and 

summarizes reasons why French joined the uprising and points out that they came to 

Slovakia from different places such as Hungary, through which they tried travelling further 

south to join the resistance in Yugoslavia, or they came from concentration camps in 

Germany and Austria, and the third most common place were factories, producing engines 

and guns for Germany.  

 The second part of the thesis summarizes and compares how the newspapers 

covered French delegations visiting Slovakia during the celebrations of anniversaries of the 

Slovak National Uprising. I compared the period before 1989 and after this year and it 

showed that the relationship itself has not changed, the political situation has changed, 

which meant that the newspapers started covering this topic more, the French partisans 

were participating in more visits and they started evolving the relationship in more 

directions than just official visits during the annual celebrations.  

 The third part of the thesis shows how the participation of the French citizens in the 

Slovak National Uprising affected the regional perception of this group. It explains how 

thanks to their participation; the French were always provided with accommodation and 

plans while visiting Slovakia. It shows how the relationship and perception changed after 

1989. Number of memorials were dedicated to the French partisans; several books were 

published about their participation. In addition to visits, exchanges between Strečno and 

Saint pol de Léon took place in the 1990s and continued to present time. After the death of 

the last partisan in France, these relations did not end, but the descendants of these 

partisans continued maintaining the contact. The participation of this group of French 

people in the Slovak National Uprising thus significantly influenced relations between these 

regions and citizens. 
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7. Picard, René. A znovu sme stretli nepriateľa (Bratislava: Pravda, 1984) 
 

8. Rychlík, Jan. Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914-1992 (Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2012) 

 



 
 

44 
 

9. Stanislav Ján, Dušan Halaj, Ľubomír Moncoľ, Francúzi v Slovenskom národnom 
povstaní (Banská Bystrica: Grafické štúdio – Peter Juriga, 2003) 

 
10. Tóth, Dezider a Katarína Kováčiková, SNP 1944, (Banská Bystrica: ADADE, 1999) 

 
11. Vartíková, Marta a Viliam Plevza, Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 

zväzok 1. (Bratislava: Pravda, 1984) 
 
12. Zudová-Lešková, Zlatica. „Česi a Slovenské národné povstanie“ in SNP 1944--vstup 

Slovenska do demokratickej Európy: zborník vystúpení z medzinárodnej konferencie k 
55. výročiu SNP, 8-10. júna 1999, ed. Dezider Tóth a Katarína Kováčiková (Banská 
Bystrica: Adade, 1999): 255 

 

Články 
 

 
1. Albrecht, Pavol. „70. výročie SNP“, Strečniansky hlásnik, 21(4/2014) 

 
2. Albrecht, Pavol. „Delegácia francúzskych partizánov opäť u nás“, Strečniansky hlásnik, 

16 (4/2009) 
 

3. Albrecht, Pavol. „Francúzski partizáni na výročí SNP“, Strečniansky hlásnik, 13 
(5/2006) 

 
4. Albrecht, Pavol. „Francúzsky klub bilancoval“, Strečniansky hlásnik 7(1/2000) 

 
5. Albrecht, Pavol. „Nadviazali priateľské styky, Deti zo Strečna vo francúzskom Saint-

Pol“, Strečniansky hlásnik, (1/94) 
 

6. Albrecht, Pavol. „Národná kultúrna pamiatka – Pamätník francúzskych partizánov“, 
Strečniansky hlásnik, 17 (1/2010) 

 
7. Albrecht, Pavol. „Oslavy 55. výročia SNP“, Strečniansky hlásnik, 6 (4/1999) 

 
8. Albrecht, Pavol. „Pamiatke povstania“, Strečniansky hlásnik, 17 (4/1995) 

 
9. Albrecht, Pavol. „Slovenský víkend vo Francúzsku“, Strečniansky hlásnik, 5 (3/98) 

 
10. Albrecht, Pavol. „Strečno – francúzsky ostrov v srdci Európy“, Strečniansky hlásnik, 16 

(1/94) 
 

11. Albrechtová, Katarína. „Návšteva z Francúzska“, Strečniansky hlásnik, 10(3/2003) 
 

12. „B. Bystrica v slávnostných dňoch”, Čas,105 (1945) 
 

13. Banská Bystrica v slávnych dňoch (O oslavách 15. výročia SNP v Banskej Bystrici), 
„Slovenské národné povstanie sa navždy zapísalo do histórie boja našich národov za 



 
 

45 
 

slobodu, Prejav súdruha Antonína Novotného na slávnostnom zasadaní“, Pravda 
(1959) 

 
14. Bařina, Dimitrij. „Slovensko je ich druhou vlasťou“, Strečniansky hlásnk, 14 (3/2007) 

 
15. Čierny, Ján. „V boji sa kovalo bratstvo národov“, Pravda, 237 (1954) 

 

16. „Desiate výročie slovenského národného povstania“, Život strany, 15 (1954) 
 

 
17. „Francúzski partizáni v bojoch o Strečno“, Cieľ, 7(25.8.1956) 

 
18. Hrušková, Jindra. „S francúzskymi bojovníkmi za oslobodenie ČSR“, Čas 192(1946) 

 
19. „Kapitán de Lannurien na oslavy do Banskej Bystrice“ Pravda (26.8.1945) 

20. „Medzinárodná účasť v SNP“, Pravda (1.10.1944) 
 

21. Milučký, Jozef. „Dôstojná mohyla hrdinstva a slávy“, Cieľ, 32 (1956) 

 

22. „Návštevy francúzskych priateľov“, Strečniansky hlásnik 20(5/2013) 

 

23. Nová, Hanka. „Spomienky na francúzskych partizánov“, Pravda (26.8.1956) 
 

24. Očenáš, Ladislav. „Ozveny bojového bratstva našich národov“, Pravda, 208 (1954) 
 

 
25. „Oslavy 65. výročia SNP na Zvonici“, Strečniansky hlásnik, 16(4/2009) 

 
26. „Oslavy SNP v zahraničí” (Zhromaždenia, besedy o povstaní), Pravda (29.8.1964) 

 
27. Ruttkay, Miroslav. „Pamätník veľkých bojov“, Pravda, (10.8.1956) 

 
28. „Slovenské mestá v znamení výročia SNP, Prejavy vďaky“, Práca (31.8.1974) 

 

29. Strechaj, Rudolf. „Spomíname 10. výročie Slovenského národného povstania“, Právny 
obzor, 7 (1954) 

 
30. Trnovec ml., Silvester. „Udelenie čestného občianstva obce Strečno Rogerovi 

Naëlovi“, Strečniansky hlásnik, 24(5/2017) 
 

31. „V duchu odkazu SNP“, Práca, (29.8.1974) 
 

32. „Veľké chvíle v srdci SNP“, Práca, (29.8.1974) 



 
 

46 
 

 
33. Zajícová, Ľudmila. „Ako vznikla Légia francúzskych bojovníkov na Slovensku“, Čas, 75 

(1945) 
 

Internetové zdroje 
 

1. Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave. „P. Roger Naël si prevzal vyznamenanie 
vojenského Radu bieleho dvojkríža.“ Stiahnuté: 5.5.2019 
 https://sk.ambafrance.org/P-Rogera-Naela-si-prevzal-vyznamenanie-vojenskeho-
Radu-bieleho-dvojkriza 
 

2. Klub v Trnave. „Na večnú slávu synom Francúzska.“ Stiahnuté: 5.5.2019 
https://www.klubvtn.info/naslavu_d.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.ambafrance.org/P-Rogera-Naela-si-prevzal-vyznamenanie-vojenskeho-Radu-bieleho-dvojkriza
https://sk.ambafrance.org/P-Rogera-Naela-si-prevzal-vyznamenanie-vojenskeho-Radu-bieleho-dvojkriza
https://www.klubvtn.info/naslavu_d.htm


 
 

47 
 

 

 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno: 

Lenka Šupolíková 

E-mail: 

supolikova.lenka@gmail.com 

Studijní obor: 

Mezinárodní teritoriální studia 

Semestr a školní rok zahájení práce: 

Zimní 2017/2018 

Semestr a školní rok ukončení práce: 

Letní 2018/2019 

Vedoucí bakalářského semináře: 

Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 

Vedoucí práce: 

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. 

Název práce: 

Francúzi v Slovenskom národnom povstaní: história a jej odkaz v regionálnom kontexte 

Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 

Táto práca sa zaoberá účasťou Francúzov v Slovenskom národnom povstaní. Snaží určiť prečo sa Francúzi 

do povstania zapojili a ako sa na Slovensko dostali. Jej cieľom je charakterizovať prečo je význam skupiny 

francúzskych bojovníkov v období po povstaní tak veľký a prečo sa práve tejto skupine venuje tak veľa 

pozornosti napriek jej nie až tak veľkému významu počas povstania. Medzi ďalšie ciele patrí zistiť ako sa 

menil pohľad na túto skupinu a jej prítomnosť na oslavách výročí SNP v dobovej slovenskej tlači a zistiť ako 

účasť Francúzov v povstaní ovplyvnila vzťahy Francúzov a Slovákov a historický odkaz v regionálnom 

kontexte, na území Turca, kde sa Francúzi najviac účastnili bojov počas SNP.  

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Pôvodná téma, ktorou som sa chcela zaoberať by obsahovala všetky národnosti, ktoré v Slovenskom 

národnom povstaní bojovali, čo bola veľmi široká téma a z toho dôvodu som ju zmenila na súčasnú tému, 

ktorá sa zaoberá len Francúzmi. Medzi ďalšie zmeny patrí štruktúra práce a jasnejšia definícia obsahu 

jednotlivých kapitol. 

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 



 
 

48 
 

1. Cudzinci bojujúci v Slovenskom národnom povstaní - v tejto kapitole uvádzam rozmanitosť národov, 

ktoré sa zúčastinli Slovenského národného povstania a v podkapitolách sa zameriavam na Francúzov, ako 

sa na Slovensko dostali a prečo sa rozhodli do povstania zapojiť 

2. Oslavy výročí Slovenského národného povstania a ich vnímanie v dobovej tlači - táto kapitola je 

rozdelená na dve podkapitoly, zaoberajú sa ako boli vnímané oslavy a návštevy Francúzov na Slovensku 

pred rokom 1989 a po tomto roku. 

3. Návštevy, vzťahy a odkazy histórie ovplyvnené účasťou Francúzov v Slovenskom národnom povstaní  - 

podkapitoly sa zaoberajú pamätníkmi, oceneniami, klubmi podporujúcimi vzťahy medzi Francúzskom a 

Slovenskom na základe ich spoločnej účasti v SNP, návštevami a družbou medzi konkrétnymi regiónmi 

Slovenska a Francúzska. 

Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):  

Knihy 

1. Beer, Ferdinand et al., Dejinná križovatka: Slovenské národné povstanie - predpoklady a výsledky 

(Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1964) 

2. Doležal, Jiří a Jozef Hrozienčík, Medzinárodná solidarita v Slovenskom národnom povstaní (Bratislava: 

Osveta, 1959) 

3. Hysko, Mieroslav. Slovenské Národné Povstanie (Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 

1954) 

4. Picard, René. A znovu sme stretli nepriateľa (Bratislava: Pravda, 1984) 

5. Stanislav Ján, Dušan Halaj, Ľubomír Moncoľ, Francúzi v Slovenskom národnom povstaní (Banská 

Bystrica: Grafické štúdio – Peter Juriga, 2003) 

6. Tóth, Dezider a Katarína Kováčiková, SNP 1944, (Banská Bystrica: ADADE, 1999) 

 

Články 

1. Bařina, Dimitrij. „Slovensko je ich druhou vlasťou“, Strečniansky hlásnk, 14 (3/2007) 

2. Nová, Hanka. „Spomienky na francúzskych partizánov“, Pravda (26.8.1956) 

3. Zajícová, Ľudmila. „Ako vznikla Légia francúzskych bojovníkov na Slovensku“, Čas, 75 (1945) 

 

Archívne materiály 

1. Prehľad o medzinárodnej účasti v Slovenskom národnom povstaní, S 5/2000, krabica č. 15, Sign. C-6, 

Fond: IV. Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 

2. Účasť Francúzov zo Škodových závodov Dubnica nad Váhom 104/66,  krabica č. 15, Sign. C-6, Fond: IV. 

Partizánske hnutie, Archív Múzea SNP, Banská Bystrica 

Podpis studenta a datum 

9.5.2019 



 
 

49 
 

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí bakalářského semináře             

Garant oboru             

 

 

 


