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ÚVOD 

 Druhá světová válka je pro Bělorusko stejně tak jako pro celou Evropu 

velice ponurou etapou historie. V běloruském případě se však jedná o další 

z celé řady tragedií, které tuto zemi ve 20. století  potkaly. Podle mého 

názoru nemá žádný smysl klást si otázku, která z nich  byla horší. Stalinovy 

čistky před válkou, válka, Stalinovy poválečné represe? Co však smysl zcela 

jistě má, je důkladné studium všech těchto problémů, pochopení příčin a 

poznání důsledků. Není to vždy lehké a pokud jde o „pochopení,“ je to podle 

mého názoru v některých případech nemožné. Během okupace bylo 

v Bělorusku spáleno 628 vesnic se všemi obyvateli. V Mogilevě bylo poprvé 

otestováno zabíjení lidí pomocí výfukových plynů.  Hitler 17. října 1941 řekl: 

„Slovo svoboda pro mě znamená právo mýt se o svátcích …Je tu jen jediná 

povinnost:  germanizovat tuto zemi německou imigrací  a na domorodce 

pohlížet jako na rudokožce… V této záležitosti půjdeme stále  chladnokrevněji 

kupředu.“1  

 Po útoku na SSSR a obsazení Běloruska německou armádou se po 

celém území republiky rozvinul velmi silný odboj. Byl pochopitelně z velké 

části organizován sovětskými orgány, avšak řadoví příslušníci partyzánských 

oddílů do nich vstupovali dobrovolně. Co bylo důvodem takového postoje? 

Proč bojovat na straně Stalina? Ten se přece ukázal jako velmi krutý a 

despotický vládce. Nemohla by právě válka být tou nejkratší cestou ke 

svobodě?  Ti, kteří se na počátku konfliktu domnívali, že by se snad Němci  

mohli stát jejích osvoboditeli od Stalina, poznali během krátké doby, že Hitler 

nepřijel jako osvoboditel porobených národů SSSR, ale že jeho cílem je tento 

prostor nejen vojensky obsadit, ale i etnicky vyčistit. Válka, která začala, 

byla válkou vyhlazovací! Nebojovalo se jen o  moc nad územím, ale především 

o život. Prohra ve válce by pro obyvatele Běloruska neznamenala ztrátu 

svobody, ta v Stalinově panství  stejně nebyla. Prohra by znamenala  konec 

jejich existence.  Německé jednotky se v těchto  oblastech chovaly  velmi 

surově. Zde šlo podle Hitlerovy  rasové teorie o podřadné rasy. Nemusely a 

neměly se brát žádné ohledy.  

                                                 
1 Hitler´s Table Talks, s.68-69, 17. říjen 1941, cit. podle BULLOCK . A., Hitler a Stalin, paralelní životopisy, 
Praha 2005,s. 685. 
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Ve své práci se zaměřím především na organizaci partyzánského hnutí. 

Jak již bylo zmíněno, vedoucí složku odboje tvořila Komunistická strana. 

Jinak tomu ani být nemohlo, neboť žádné  jiné celostátní struktury v SSSR 

neexistovaly. 

 Pro toho, kdo se toto období snaží poznat, z toho však vyplývá další 

komplikace. Pod kontrolu Komunistické strany bylo pochopitelně i 

zpravodajství a publikace popisující toto období bývají až příliš často 

ideologicky zatížené.  

  Využil jsem především novějších běloruských prací, ale i ty jsou v 

mnoha případech zřetelně ovlivněny politickou situaci v zemi, kde vznikly. 

V mnoha bodech bylo nutné důsledně zvažovat,  kterému z dostupných 

zdrojů důvěřovat. Při tomto rozhodování jsem též přihlížel k tomu co 

popisovali pamětníci, se kterými jsem se setkal během svých cest po 

Bělorusku. Jejich výpovědi však nemohou být  v žádném případě absolutním  

soudem. Slouží jen jako průhledy do doby, se kterou se čtenáře pokusím 

seznámit. Jsou to pouze vzpomínky tři lidí, z nichž každý  prožil válečná léta 

jinde, v jiném věku, v jiné situaci. S největším těžkostmi jsem se potýkal při 

popisu působení polské Zemské armády na území BSSR, alespoň ve 

stručnosti jsem načrtl její komplikované postavení a vztah k partyzánům. 

Především v tomto případě bylo velmi obtížné nalézt formulace, které by 

pravdivě vystihovaly skutečnou situaci.  

 Obecnějšími otázkami a popisem celkového vývoje odboje se zabývám  

v kapitolách věnovaných postupným etapám války v BSSR 1941-1944.  

Popisuji zde organizaci a vývoj podzemní a partyzánské činnosti. Zvláště 

podstatným stránkám odboje se věnuji na větší ploše. Zpravodajskou a 

diverzní činnost považuji za tak důležitou, že jsem ji věnoval celou kapitolu. 

Stejně tak jsem považoval za nutné seznámit čtenáře s komplikovaným 

vztahem partyzánů s civilním obyvatelstvem. Nejdůležitější otázkou, na 

kterou jsem hledal odpověď je: Jak velký význam měl odboj v BSSR pro 

vítězství Sovětského svazu ve válce? Šlo pouze o jev místního významu nebo 

měly operace partyzánu i větší strategický dopad?   
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  Vyprávění pamětníků v příloze mé práce by pak mělo být dokladem 

toho, že za každým číslem statistiky se skrývá násilně přerušený lidský 

příběh.   

 

  

Poznámka k vymezení pojmů:  

  Pojmem odboj nazývám vše to, co bylo spojeno s bojem proti německé 

okupaci, a zároveň nešlo o pravidelné sovětské jednotky. Sem patří 

partyzáni, ale i tzv. podzemní odboj, který působil především ve městech.  
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I. KAPITOLA 

   OPERACE BARBAROSSA - POČÁTKY  ODBOJOVÉ ČINNOSTI 

 

„Umírám, ale nevzdávám se…“ 20. VII. 1941 

(Nápis na zdi Brestské pevnosti.)2 

 

18. prosince 1940 podepsal  Adolf Hitler direktivu č. 21 o operaci 

Barbarossa:3 „Německé ozbrojené síly musí být připraveny rozbít sovětské 

Rusko rychlým tažením dříve, než se uzavře válka proti Anglii… Přípravy, 

které si vyžadují více času, musí být započaty nyní, pokud tak již nebylo 

učiněno, a musí být dokončeny do 15. května 1941… Uskupení ruské armády 

v západním Rusku musí být zničeno přímým postupem obrněných klínů do 

hloubky a zbylým bojeschopným jednotkám se musí zabránit v ústupu do 

pustin ruského teritoria… Ultimativním cílem je vytvořit obrannou linii na 

úrovni asijského Ruska od řeky Volhy po Archangelsk. Pak může být poslední 

průmyslová oblast zbylá Rusku zničena Luftwaffe.“4  

 Toto rozhodnutí znamenalo konec spojenectví. Za svítání v neděli 22. 

června 1941 překročila německá armáda  hranice Sovětského svazu. Byla 

otevřena východní fronta, která se stala dějištěm nejkrvavějších  střetnutí  II. 

světové války. 

 Útok německého letectva byl pro obyvatele Běloruska naprosto 

neočekávaný. Nebyla vyhlášena válka, ba co víc, Sovětský svaz byl do té doby 

Hitlerovým spojencem. Ještě v noci překročily německou hranici poslední  

sovětské vlaky   vezoucí  smluvené dodávky.5   Jen málokdo byl připraven na 

obranu. Většina sovětského letectva byla zničena ještě na zemi. Cílem 

Luftwaffe se stávala především města a vojenská a průmyslová centra. 

Začala mobilizace. Mnoho lidí se domnívalo, že válka brzy skončí a útočník 

bude brzy poražen. (viz potvrzují výpovědi pamětníků) 

 Území Běloruska bránily 3 armády západního vojenského  okruhu 

(západní fronty),  skládající  se ze 46 divizí,6 čítajících  672 tisíc7 mužů,  pod 

                                                 
2 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002 s. 341. 
3 BULLOCK . A., Hitler a Stalin, paralelní životopisy, Praha 2005, s. 676. 
4 Nazi-Soviet Relations 1939-1941, Washington, D.C, 1948, s. 260-262. 
5 BULLOCK . A., Hitler a Stalin, paralelní životopisy, Praha 2005, s.703. 
6 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002 s. 340. 
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velením generála D.G. Pavlova. Ty zde sváděly boj s německými vojsky 

Skupiny armád střed, pod velením generála polního maršála F. Bocka. 

Skupina armád Střed se skládala z 50 divizí a dvou motorizovaných brigád. 

Německá vojska útočící na BSSR čítala 820 tisíc mužů a byla podporována 

1600 letadly Luftwaffe. Základním úkolem německých vojsk bylo obsazení 

Běloruska a vytvoření podmínek pro útok na Moskvu. Západní vojenský 

okruh nebyl připraven na to, aby čelil agresi takového rozsahu. Vinu na tom 

nesly především sovětská vláda a vrchní velení sovětské armády. Ty totiž 

předpokládaly, že pokud Hitler zaútočí, pak se pokusí v první řadě obsadit 

Ukrajinu, Donbas a Kavkaz. Hlavní úder byl tedy očekáván na jihozápadě.  

Skupina armád Střed, která na Bělorusko zaútočila, byla však nejsilnější ze 

všech těch, které 22. června po čtvrté ranní hodině  zahájily operaci 

Barbarossa.8   

 Stalin i jeho nejbližší okolí ignorovali zpravodajské informace o stále  

se zvyšující koncentraci německých sil na sovětské západní hranici.9 Nelze 

říci, že by útok byl pro Stalina zcela nečekaný. Sovětské velení však spíše 

předpokládalo, že k němu dojde později a že hlavní úder bude veden v jiném  

směru.  

 V západním vojenském okruhu však stále probíhalo přezbrojování a 

reorganizace. Většina techniky západního okruhu  byla zastaralá a vojáci 

nedostatečně vycvičeni. Například pro nové typy letadel bylo vycvičeno pouze 

64 posádek. Asi osmdesát procent tanků bylo zastaralých atd. Mnozí 

důstojníci se před válkou stali obětí Stalinových represí. Na řadu důležitých 

pozic tak přišli důstojníci ze zálohy, bez dostatečných znalostí a zkušeností. 

Dalším výsledkem čistek byla též  nerozhodnost a nedůvěra mezi vojáky v 

důstojnickém sboru.10 

 V noci z 21.-22. června dorazila na velitelství západního vojenského 

okruhu direktiva Komisariátu obrany, podepsaná S.K. Timošenkem a G.K. 

Žukovem. Vojska měla skrytě zaujmout obranná postavení. Rozkaz nebyl 

však dostatečně konkrétní, kromě toho se na mnohé štáby díky špatné 

                                                                                                                                                         
7 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002,  s. 514. 
8 Tamtéž, s. 514-515 
9 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 340.   
10КОВКЕЛЬ И. И., Ярмусик Э. С. История Беларуси, Minsk 2002,  s. 514-515. 
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komunikaci ani nedostal.11 Pozemní síly však  nesměly  překročit německou 

hranici.12 

 Němci koncentrovali svůj úder na křídla 10. sovětské armády, která 

bránila Bialystocký výběžek. V Brestské oblasti a na severovýchod od 

městečka Suwalki byla sovětská obrana prolomena. Německým vojskům se 

však nepodařilo dobýt Brestskou pevnost. Ta, ostřelována dělostřelectvem a 

bombardována letectvem,  vydržela více než  měsíc držet kruhovou obranu. 

Německé tankové svazy  pokračovaly dále a 25. června večer se dostaly až  

250 km do běloruského vnitrozemí. 11. divize západní fronty se ocitla 

v obklíčení, některým jejím částem se podařilo uniknout, jiné byly vzaty do 

zajetí či zlikvidovány, nemalá část přešla k partyzánům. Na konci června 

došlo k těžkým bojům o Minsk. 28. června se německé tanky prodraly do 

města. Tím skončila první etapa boje o Bělorusko.13 

 Boje pokračovaly v Borisovské oblasti, 1. Moskevská motostřelecká 

divize, kadeti Borisovského tankového učiliště a první, již vytvořené 

partyzánské jednotky zde dva dni vzdorovaly tankům  generála Guderiana.14 

Němci tu ztratili 70 tanků.15 Zdržení umožnilo sovětskému velení vytvořit na 

počátku července 1941 novou obrannou linii, táhnoucí se po západní Dvině 

a Dněpru. Sem se též  přesunuly čtyři sovětské armády. 6. července provedla 

vojska 20. armády generála P.A. Kuročkina  protiútok a z oblastí severně a 

západně od Orši vytlačila protivníka 30-40 km zpět. U městečka Senno došlo 

k největší tankové bitvě počáteční fáze války.16 8. července  byly sovětské síly 

německými vojsky obklíčeny a mnozí sovětští vojáci se dostali do zajetí, mezi 

nimi i Stalinův syn J. Džugašvili.17  

 3. července začala bitva o Mogilev. 172. střelecké divizi pod velením 

generálmajora M.T. Romanova  se několikrát podařilo odrazit úder 

německých vojsk. Německá vojska byla nucena město obejít. 16. července 

                                                 
11 КОВКЕЛЬ И. И., Ярмусик Э. С. История Беларуси, Minsk 2002, s. 515. 
12 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002, s. 342. 
13 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 342. 
14Tamtéž, s. 342. 
15 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси,  Minsk 1997 s. 467. 
16 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 342-343. 
17 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 467. 
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byl dobyt Smolensk. Mogilev, který v té chvíli ležel  již 200 km za linií fronty, 

stále vzdoroval. 26. července, když již došla obráncům města munice i 

potraviny,  vydal  generál Romanov, bez souhlasu vrchního velení, rozkaz 

k ústupu.18  Obranu Mogileva popsal  K. Simonov v románu „Živí a mrtví“. 

Simonovův popel byl po jeho smrti rozptýlen na Bujiničeském poli, kde došlo 

ke klíčovému střetnutí obránců města s německými vojsky. (dále viz 

rozhovor z L.P. Latipovou) 19. srpna bylo dobyto i město  Gomel a do začátku 

září 1941 bylo celé území Běloruska obsazeno.19 Velitel západního 

vojenského okruhu generál D. Pavlov byl ve funkci 1. července nahrazen 

maršálem Timošenkem20 a 27. července byl za nečinnost a zbabělost 

popraven.   Podobný osud čekal i mnohé jiné velitele západní fronty. Generál 

Romanov se po porážce své divize v Mogilevě dostal do německého zajetí, kde 

byl umučen.21 

   Boje v BSSR, ačkoli byly v této chvíli neúspěšné, sehrály významnou 

roli v obraně SSSR. Postup nebyl tak rychlý,  jak německé velení 

předpokládalo. Sovětské vrchní velení tak mohlo posílit obranné linie ve 

směru na Moskvu.  Obrany Běloruska se kromě armády účastnilo i civilní 

obyvatelstvo. Asi 2 miliony Bělorusů se podílely na stavbě obranných 

barikád, příkopů apod. Vytvořily se též první odbojové jednotky. Ty v této 

počáteční fázi čítaly kolem 46 tisíc lidí. 22   

     Bylo stále zřejmější, že válka bude trvat dlouho, a způsoby chování 

německých orgánů na okupovaných územích nenechávaly nikoho na 

pochybách, jaký osud čeká národy žijící v okupovaných oblastech.  Prohra ve 

válce by neznamenala pouze změnu hraničního uspořádaní, ale i konec 

existence národa.  Válka se stala bojem o život. Protivník musel být poražen 

za jakoukoli cenu. Jiné možnosti nebyly. Začala totální válka. Nebyla do ní, 

tak jak to bývalo v minulých konfliktech, zapojena pouze armáda, ale  

doslova každý.   

                                                 
18 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 343. 
19 Tamtéž, s. 343. 
20 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 467. 
21ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 343. 
22 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002, s.343-344. 
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 30. června 1941 byla vydána  direktiva „O přechodu stranických 

organizací k podzemní činnost v oblastech obsazených protivníkem“. Ústřední 

výbor Komunistické strany Běloruska nařídil oblastním, městským a 

okresním výborům KS vytvořit organizační strukturu pro podzemní činnost.  

V následující direktivě z 1.července 1941 „O rozšiřováni partyzánské války 

v týlu protivníka“ 23  bylo  předepsáno založení partyzánských oddílů pro 

ozbrojený boj s protivníkem.  Zde byly též formulovány hlavní cíle a úkoly 

odbojové činnosti.  Měly být prováděny útoky na vlaky, měla být likvidována 

skladiště. Materiál, který nemohl být odnesen, měl být zničen. Mělo být 

přerušováno telegrafní spojení, ničeny automobily a letadla, aby tak byly 

protivníku vytvořeny co nejhorší podmínky pro vedení bojových operací.  

Jedním z nejdůležitějších úkolů odbojové činnosti byly útoky na zásobovací 

trasy. „Nečekat na protivníka, ale hledat ho a likvidovat, nedopřát mu pokoje 

ani ve dne ani v noci.“24  

 V projevu z 3. července 1941 vyzval Josif Stalin národy SSSR 

k partyzánské válce. Vystoupení však  mělo pouze  deklarativní charakter a 

sovětská vláda nepodnikla dostatečně rázné kroky směřující k realizaci 

zmíněných úkolů.25 

 Partyzánské hnutí dosáhlo v Bělorusku časem gigantických rozměrů. 

Jeho bojová síla a strategický význam  se staly jedním z podstatných 

důvodů, proč se nacistům nepodařilo naplnit své plány. Zatím bylo toto vše 

teprve na počátku. Hlavní iniciativa teď byla především na straně německých 

okupačních vojsk, které pokračovaly v útoku na Moskvu. 

 Partyzánské hnutí proti dobře připravenému a rychle postupujícímu 

protivníkovi vyžadovalo všestrannou přípravu. Po Stalinově projevu se sice 

urychlilo zásobování partyzánů,  nebyl však dostatečně  konkrétně 

formulován základní strategický úkol partyzánských jednotek, kterým bylo 

odříznutí vojsk útočníka od zdrojů a dodávek zásob.26    

  Během  července a srpna 1941 byl v Bělorusku zaveden  tzv. „nový 

režim,“ jehož cílem byla totální ekonomická exploatace a germanizace 
                                                 
23 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 530-529. 
24 Tamtéž.  
25 ПОПОВ, А., Организация руководства партизанским движением в тылу врага в 1941-1943 годах, 
Вопросы истории,  2004, №10, Москва, s. 145-150. 
26 Tamtéž.  
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oblasti.27 V souladu s nacistickým plánem „Ost“ mělo být 75 procent zde 

žijících obyvatel zlikvidováno nebo přesídleno, zbylých 25 procent použito 

jako pracovní síla.28 (viz rozhovor s A.T. Stančenkem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА  
Минск, 2004,  s. 88 

  

 Východní část Běloruska byla začleněna do „oblasti  armádního týlu“ . 

Moc zde byla vykonávána výhradně vojenskou a policejní silou, podléhající 

štábu týlu armádní skupiny Střed. Jižní část BSSR se stala součástí 

říšského komisariátu Ukrajina,  severovýchodní část byla přičleněna 

k Prusku a generálnímu okruhu Litva. Zbylé území, které tvořilo přibližně 

třetinu rozlohy BSSR, spadalo jako generální okruh „Belarus“29 pod říšský 

komisariát „Ostland“.30 

 1. září bylo formálně ukončeno vytvoření nacistického režimu, v jehož 

čele stanul  gaulaiter W. Kube. Ten, se  kromě provádění násilné politiky, též 

pokoušel přimět ke kolaboraci místní obyvatelstvo. Řadou populistických 

kroků se snažil upevnit si pozici mezi ním, aby tak zkomplikoval život 

partyzánům, pro které byla pomoc civilního obyvatelstva velice důležitá. Boj 

                                                 
27 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 344-345. 
28 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 469. 
29 Tamtéž, s. 470. 
30 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 344-345. 
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s partyzány byl v kompetenci SS a policie.31 Z litevských, ukrajinských, ale i 

místních běloruských  kolaborantů byly vytvořeny podpůrné jednotky, ty pak 

nacistům pomáhaly v provádění jejich politiky,  včetně etnických čistek.32  

V Bělorusku za války fungovalo 260 koncentračních táborů.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Tamtéž.  
32 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 470. 
33 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 521. 
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II. KAPITOLA 

ODBOJ A OKUPACE 1941-1942 

 

1.9.1941, 05.30 hod. - Provedeny exekuce na v minulých dnech zatčených Židech, 10 km 

východně od dálnice Minsk-Smolensk-Moskva. Byla ustanovena 3 komanda k provedení 

exekucí. Samotné komando 9. oddílu zastřelilo dohromady 330 Židů a v tom započítáno 40 

Židovek. 

2.9.1941 -  Příprava na provedení dalších exekucí.  

9.9.1941 - Poručík d. Sch. Busche měl 21. narozeniny. Blahopřál mu hlavní strážmistr 

Peinbauer a předal mu malý dárek… 

8.10.1941 – Ubikace 3. oddílu byly v noci ze 7. na 8. 10 napadeny ozbrojenými partyzány. 

Zaznělo více výstřelů. Střelba byla opětována a celý oddíl alarmován. 7 ozbrojených 

partyzánů bylo likvidováno. Oddíl pod vedením vrch. strážmistra Breye likvidoval 17 

ozbrojených partyzánů. Celkem v bitvě padlo 24 ozbrojených partyzánů.    

25.10.1941 – Vyučování: „Bitva s partyzány“. Čištění a příprava zbraní. Nástup se zbraněmi.  

20.2.1942 – 13 partyzánů zatčeno a zastřeleno.  

28.2.1942 – 62 ruských zajatců na útěku dopadeno a zastřeleno.  
 

(Úryvky z Válečného deníku jedné policejní jednotky)34 
 

  Německá vojska se vůči obyvatelstvu SSSR, žijícímu na okupovaném 

území, chovala velice nepřátelsky. Hitler nevyslyšel rady některých svých 

spolupracovníků, aby využil negativních postojů sovětských obyvatel  vůči 

Stalinovi ve svůj prospěch.35 Byl využit nacionalismus některých skupin. 

V Bělorusku bylo vytvořeno několik organizací, jejichž formálním cílem bylo 

povznesení běloruské kultury, jazyka apod. Ve skutečnosti to však byly jen 

nástroje nacistů k ovládnutí společnosti. Z kolaborantů byly též vytvořeny 

policejní oddíly, které  pomáhaly nacistům v boji proti partyzánům. O 

Běloruském národním obrození pod ochranou Hitlera nemůže být vůbec řeči. 

                                                 
34 PAŠEK, J., Mordkomando v akci, Praha 2001, (Válečný deník jedné policejní jednotky) s. 61- 84 
Deník byl psán 3 příslušníky komanda. Popisuje necelý rok „aktivní činnosti“ za frontou. Není dopsán, poslední 
záznam je ze 26. května 1942. Cesta jednotky vedla z Vidně přes Polsko do Běloruska na Smolensk a zpět do 
Katovic.  Originál  obsahuje i řadu fotografii. Po válce se objevil v Praze. Jak se sem  dostal není známo. Jaký 
byl osud jeho autoru není též známo.   
35KŘEN J., přednáška na FSV UK: Profesor Oberlender Hitlerovi navrhoval,  aby německá okupační moc 
využila anti-Stalinkých nálad a odporu obyvatel na územích Sovětského svazu ve svůj prospěch. Existovalo zde 
značné napětí, ať již národnostní, sociální vůči Kremelským pánům a celkově silné  rusifikace na územích SSSR, 
atd. Hitler odpověděl.: „Oberlender vy jste to nepochopil, Rusové jsou naši negři a Rusko to je naše Afrika“  
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Běloruští kolaboranti zneuctili červeno-bílou vlajku i státní znak Pahonja 

tím, že je nosili na svých uniformách.  

    Na druhé straně se vytvářeli partyzánské oddíly.  Jejich vznik a 

příprava však nebyly tak snadné, jak popisují některé sovětské učebnice.  

Vojenská doktrína, platná v Sovětském svazu od konce třicátých let, byla 

především ofenzivního charakteru.  Protivník měl být poražen ještě na svém 

území. Jakékoli úvahy o partyzánské válce či odbojové činnosti na sovětském 

území byly považovány za projev poraženectví. Výcvik partyzánů byl tak 

zahájen až po útoku na SSSR.36 

 Partyzánské jednotky se formovaly z různých lidí, funkcionářů, vojáků 

či z těch odvážlivců, kterým se podařilo uprchnout z německého zajetí. Mnozí 

neměli zbraně, jiní byli nemocní nebo měli nezhojená zranění. Někteří 

nesouhlasili s partyzánskými pořádky, reptali proti velení, jmenovanému 

neznámo  kým a neznámo kdy.37  K partyzánům též přecházeli sovětští 

vojáci, kteří se dostali do obklíčení, či příslušníci oddílů, jejichž úkolem bylo 

likvidovat před ústupem sovětských vojsk materiál, který by se jinak  dostal 

do německých rukou. Partyzány se stávali i lidé, jejichž vesnice či příbytky  

byly nacisty  zničeny. 

 Na základě direktivy z 30. června byl při NKVD založen speciální  

útvar, mezi jehož úkoly patřila organizace partyzánských jednotek. Hned na 

počátku organizace a přípravy velitelské struktury odboje se negativně 

projevilo soupeření různých státních struktur SSSR. 38  

 Na okupovaná území bylo  v červenci roku 1941 vysláno 2644 

stranických funkcionářů, vojáků atd., jejichž úkolem bylo organizovat 

partyzánský a podzemní odboj. Do konce roku byly v Bělorusku vytvořeny 3 

oblastní, 2 městské a 20 okresních podzemních výborů KS. V německém týlu 

byly v podzemí  založeny 2 oblastní, 2 městské a 15 regionálních  výborů 

Komsomolu. Úkolem těchto podzemních organizací byla, kromě likvidace živé 

                                                 
36 BOJKO,O., GONĚC, Vladimír. Nejnovější dějiny Ukrajiny, Jota 1997, s.155 
37 BYKAV, V., Cesta bez návratu,  Lidové nakladatelství 1981. s. 27 
38 ПОПОВ, А., Организация руководства партизанским движением в тылу врага в 1941-1943 годах, 
Вопросы истории,  2004, №10, Москва s. 145-150 
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síly protivníka, i  zpravodajská a diverzní činnost, prostřednictvím  

propagandy sovětské se mělo čelit propagandě nacistické.39 

 V březnu a dubnu 1942 provedli nacisté masové zatýkáni v Minsku. Ve 

vězení skončilo asi 400 lidí. 25 velitelů a účastníků podzemního odboje bylo 

veřejně popraveno. (viz rozhovor se S.S. Šuškevičem) Celkem bylo v těchto 

měsících postříleno 251 odbojářů. Podobný osud čekal i desítky dalších 

v Gomelu. Pod rouškou boje s podzemním hnutím prováděli nacisté i masové 

popravy civilních obyvatel. 40  

 Koncem léta 1941 vypracoval první tajemník Ústředního výboru 

Komunistické strany BSSR P.K. Ponomarenko zprávu o diverzní činnosti 

v týlu protivníka.41 Ta byla po posouzení na zasedáni  ÚV KS Běloruska 

předána do Moskvy, kde se s ní seznámil Stalin. Zpráva byla vypracována na 

základě zkušeností z již tříměsíčních partyzánských bojů a dokazovala  

význam a sílu diverzní činnosti v týlu německých armád, zvláště pak na 

komunikacích, které využívaly. Jako  příklad zde byly uvedeny operace 

absolventů diverzní školy v Gomelu, kteří uskutečňovali likvidace německých 

vlaků či podminovávali cesty, po kterých měla německá vojka projíždět. Bylo 

však též konstatováno, že současný stav je hluboko pod potenciálními 

možnostmi země, které by bylo možné plně využít pro vylepšení organizace  a 

přípravy jednotlivců i skupin pro plnění těchto úkolů.42 

 Ponomarenko byl v prosinci 1941 pozván k Stalinovi. Konala se asi 

dvouhodinová beseda o otázkách organizace partyzánského boje, o založení 

ústředního velení partyzánského hnutí a partyzánských štábů při 

jednotlivých výborech komunistické strany. Zanedlouho poté vyslovil 

Ústřední výbor  souhlas s většinou názorů přednesených Ponomarenkem i 

představiteli okupovaných oblastí. Organizace partyzánského hnutí tak 

začala nabírat jasnější směr a větší tempo. Po rozhodnutí Státního výboru 

obrany byl však tento vývoj náhle zpomalen. Se založením ústředního velení 

partyzánského hnutí totiž nesouhlasily vlivné frakce v NKVD, ty pak v tomto 

                                                 
39 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 529 
40 Tamtéž,  s. 533 
41 Autorství této zprávy je sporné. Podle slov I.G. Starinova to byl on, kdo dal tuto zprávu Ponomarekovi, ten se 
s ní seznámil a poté ji se svým podpisem předal J.V. Stalinovi.  
42 ПОПОВ, А., Организация руководства партизанским движением в тылу врага в 1941-1943 годах, 
Вопросы истории,  2004, №10, Москва, s. 145-150 
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smyslu ovlivnily i některé členy Státního výboru obrany.  Sám Lavrentij 

Berja předložil Stalinovi zprávu upozorňující na nevýhody založení 

Ústředního štábu partyzánského hnutí. Podle jeho názoru by totiž živelný 

odboj místního obyvatelstva nebylo možné držet pod kontrolou a centrální 

velení by bylo nefunkční. Vyjádřil též pochybnost nad efektivitou 

partyzánských diverzí a argumentoval tím, že takové úkoly mohou plnit 

zvláště k těmto úkolům připravení specialisté, kteří k tomu žádný zvláštní 

štáb nepotřebují.43    

 S největší pravděpodobností viděl Berija v založení Ústředního 

partyzánského štábu nevítanou konkurenci. Chtěl, aby tento boj vedla 

NKVD. V sovětském týlu by se připravovali specialisté, kteří by byli poté 

vysazeni za linii fronty.  Brzy se však ukázalo, že orgány NKVD nejsou sto 

zabezpečit organizaci všech partyzánských jednotek, které vznikly na 

okupovaných územích SSSR.44 

 S největšími těžkostmi se odboj setkal na začátku války a především 

během první válečné zimy. Byl nedostatek léků, zbraní, i dalšího vojenského 

materiálu. Proti silným německým vojskům stály v této době ještě velmi 

slabé, nevycvičené a nezkušené partyzánské oddíly. Koordinace mezi 

jednotlivými akcemi odboje byla též nedostatečná. Šlo spíše o izolované akce 

různých odbojových skupin.  Německé síly mnoho partyzánských jednotek 

zlikvidovaly. Na přelomu července a srpna 1941 provedly německé síly 

trestnou operaci, nazvanou „Pripjaťské močály“,  jejímž cílem bylo zabezpečit 

zásobovací trasy pro skupinu armád „Střed“. Během této operace bylo zabito 

asi 14 tisíc lidí, většinou civilistů.45 

  V západní části Běloruska byly aktivní  polské jednotky Zemské 

armády (Armije Krajowej, AK) .    

 V červnu 1941 operovaly na okupovaném území BSSR pouze 4 

partyzánské oddíly, v červenci 35, v srpnu 61, koncem roku existovaly 104 

oddíly a 323 organizátorských a diverzních skupin.46   Jednotky partyzánů 

tak dohromady čítaly asi 8300 osob. Oddíly měly zpočátku pouze 25-70 lidí. 

                                                 
43 Tamtéž.  
44 Tamtéž . 
45 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 471 
46 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 529 
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Jejích stavy však časem narůstaly až k počtu 100-350 osob. Existovaly však 

i oddíly o síle třeba 800 lidí. Každý oddíly měl 3-4 roty. Každá rota měla 2-3 

čety.47 V čele oddílu stál velitel, komisař a náčelník štábu.  Většina 

partyzánských jednotek operovala na východě země.  

 Kromě partyzánských vznikaly i podzemní odbojové organizace, jež 

operovaly především ve městech. V okupovaném Minsku se do konce roku 

1941 zformovalo kolem 50 takových skupin, celkem  čítajících asi 2000 osob.  

Ve Vitebsku operovalo asi 66 odbojových skupin. Dalších 20 vzniklo do 

konce roku 1941  ve městě Orša. V Mogilevě se odbojové skupiny spojily  a 

vytvořily „Výbor na podporu Rudé armády“.48 Odbojové skupiny prováděly 

diverzní činnost a spolupracovaly jak s partyzány, tak s jednotkami sovětské 

armády. Mnozí vojáci byli osvobozeni ze zajetí, či vyvedeni z obklíčení právě 

s pomocí podzemního odboje.  V říjnu 1941 se německým orgánům 

v  Minsku podařilo odhalit skupinu dvanácti odbojářů, všichni byli oběšeni. 

Koncem roku 1941 ztratila většina odbojových skupin spojení s Ústředním 

výborem Komunistické strany BSSR. Nadále operovaly samostatně.49    

 První partyzánské jednotky byly vyzbrojeny puškami, kulomety, 

granáty. Ty jim zůstaly buď po ustoupivších  sovětských jednotkách,  nebo je 

ukořistily od protivníka.50 

 K prvním ozbrojeným střetům partyzánů s nacisty došlo u Pinska, kde 

operoval oddíl pod velením V.Z.Korža v počtu asi 6051 osob. Partyzánský 

oddíl „Rudý Říjen“ pod velením T.P. Bumažkova a F.I. Pavlovského zaútočil 

v polovině července v Polesí na štáb německé divize.52 Zlikvidoval 55 vozů, 18 

motocyklů a ukořistil velké množství zbraní.  V srpnu zahájili partyzáni první 

rozsáhlou diverzní operaci, jejíž cílem se stalo telegrafní a telefonní spojení 

mezi německými skupinami armád „Střed“ a „Jih“.53  

                                                 
47 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА (в коттексте Второй мировой 
войны), Издаьелский центр БГУ, Минск, 2004, s. 109 
48 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 344-345 
49 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s.531 
50Tamtéž, s. 513-537 
51 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 471 
52ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 350 
53 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 530 
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 V zimě 1941-1942 byla část partyzánů přinucena probít se linií fronty, 

jiní nalezli útočiště v lesích a vesnicích.54 V těžkých podmínkách zimy 

pokračovalo v bojové činnosti 200 partyzánských oddílů a skupin.55 

 Po odražení wehrmachtu od Moskvy v únoru 1942 se linie fronty opět 

přiblížila k Bělorusku. Tím se upevnilo i postavení partyzánů. U Vitebska 

v oblasti Suražských mokřin v místě, kde se spojovaly německé armádní 

skupiny Střed a Sever, byl vytvořen v linii fronty asi 40 km široký průlom. 

Tak zvanými „Vitebskými vraty“ pak od února až do září 1942 proudily 

dodávky pro běloruské partyzány a sovětské oddíly tudy pronikaly do týlu 

protivníka.   Partyzánské hnutí se pomalu měnilo, sílilo a pro okupanty již 

začalo představovat velké nebezpečí. Ti museli v Bělorusku dislokovat stále 

větší počet jednotek, které se tak nemohly účastnit bojů na frontě.56  

Postavení partyzánů v BSSR se sice vylepšilo, na druhou stranu se po těchto 

úspěších sovětské armády někteří státní činitelé opět přiklonili k názoru, že 

vytváření partyzánského štábu je zbytečné, neboť sovětská armáda 

protivníka brzy vytlačí.57 

 Reálná situace na frontě a i stále narůstající počet partyzánů však již 

vyžadoval efektivní velení, které by bylo schopno plně využít jejich 

potencionální síly. Koncem května 1942 se tak Ústřední výbor opět vrátil 

k otázce vzniku partyzánského štábu. 58 

 V květnu 1942 byl vytvořen „Ústřední štáb partyzánského hnutí“ 

(ÚŠPH) pod velením P.K.Ponomarenka.59 Ten se v létě 1942, v době, kdy 

docházelo k těžkým bojům u Stalingradu, obrátil k běloruským partyzánům 

s výzvou, aby útočili na přepravované rezervy protivníka a vyhazovali do 

povětří jeho vojenské konvoje.  Partyzáni odpověděli na tuto výzvu další 

vlnou útoků na strategické cíle. I přes nedostatek materiálu způsobili 

protivníkovi  značné škody. Na konci srpna rozebrala brigáda S. Korotkina za 

                                                 
54 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 530 
55 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 471 
56 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 351 
57 ПОПОВ, А., Организация руководства партизанским движением в тылу врага в 1941-1943 годах, 
Вопросы истории,  2004, №10, Москва, s 145-150 
58 Tamtéž.  
59 У.К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная Асвета 5/2000, «Дом прэссы», Мiнск. s. 62-70  
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pomoci asi 250  místních civilistů několik kilometrů  trati. Železniční spojení 

Polock – Vitebsk  nefungovalo 6 dní. 60 

 V září vznikl i „Běloruský štáb partyzánského hnutí“ (BŠPH), v jehož 

čele stanul druhý tajemník Ústředního výboru Komunistické strany 

Běloruska P.Z. Kalinin. Zlepšila se tak koordinace operací, které partyzáni 

prováděli. Partyzánské oddíly se spojovaly v brigády. Do těch se většinou 

spojovalo  3 – 7 oddílů. V Mogilevské oblasti se brigády nazývaly pluky.61 

V dubnu 1942 vznikla u Suraže ve Vitebské oblasti první partyzánská 

brigáda. V květnu operovalo na území BSSR takových brigád již 6 a 

v prosinci 53.62   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Zdroj: МАЛАШЭВIЧ, В. 
БЕЛАРУСЬ У ВЯЛIКАЙ 
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ, 1941 
– 1945, Дзень за 
днем, Мiнск, 2004 

 

 Partyzánskými veliteli se stávali většinou prověření členové 

Komunistické strany či Komsomolu. V lednu 1942 rozhodl Státní výbor 

obrany o vytvoření tří škol pro přípravu partyzánských  kádrů. Běloruský 

sbor byl připravován ve městě Murom ve Vladimirské oblasti.  Absolventi 

tam získali základní teoretické znalosti a dovednosti pro partyzánský boj. Do 

září 1942 prošlo touto školou 2378 lidí. Ti byli pak přes „Vitebská vrata“ 

posláni do BSSR. V říjnu pak byla příprava partyzánů pro Bělorusko ještě 

                                                 
60 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 472 
61 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА (в коттексте Второй мировой 
войны), Издаьелский центр БГУ, Минск, 2004, s. 110 
62 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 531-532 
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vylepšena, vznikla Běloruská škola pro přípravu partyzánů. Do září 1943 

prošlo jejími kurzy dalších 940 lidí.63  

 20. března 1942 se partyzánům podařilo po  těžkém boji obsadit město 

Kličev. Kličevský okres se tak stal centrem partyzánského boje v Mogilevské 

oblasti. Od dubna 1942 operoval v tomto prostoru i oddíl V. Ničiporoviče, 

bývalého velitele 208. střelecké divize. Z jeho iniciativy bylo založeno 

operační centrum pro velení spojených partyzánských sil.  V září 1942 bylo 

tomuto centru podřízeno 17 oddílů  v počtu 3 tisíc lidí.  Takovým způsobem 

se v Bělorusku  začaly  vytvářet tzv. partyzánské zóny.64 Pro Němce byly tyto 

oblasti krajině nebezpečné. (viz rozhovor s L.P. Latipovou) Pro průchod zónou 

bylo třeba znát tajná hesla.  

 
Kličev, rekonstrukce partyzánského tábora. Nalevo zemljanky napravo polní kuchyně.(foto autor) 

 

 Z části civilních obyvatel žijících v partyzánských zónách a v menší 

míře i  z obyvatel za hranicemi zón byly vytvářeny  tzv. partyzánské rezervy. 

Z nich byly v případě nutnosti doplňovány partyzánské jednotky. Rezervy 

podléhaly partyzánským velitelům. Pomáhaly partyzánům získávat potravu, 

zbraně, oblečení i informace. Působily i jako prostředník mezi partyzány, 

podzemním odbojem  a civilním obyvatelstvem. Vykonávaly strážní službu, 

pomáhaly zabezpečovat tzv. rodinné tábory atd. Jména lidí v rezervě byla 

zapsána v dokumentech partyzánských oddílů jako tzv. Tajné rezervy.  

Vytváření rezerv začalo spolu se vznikem partyzánských oddílů. Jejich počty 

byly největší v místech, kde měli partyzáni oblasti plně pod  kontrolou. Podle 

Stalinova rozkazu z 5. září 1942 měly být rezervy vytvořeny v každé 
                                                 
63 Tamtéž, s. 531 
64 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 471 
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okupované obci. Jejich počty nebyly nijak omezeny. Podle dokumentů BŠPH 

bylo v listopadu  r. 1942 v rezervě asi 30 tisíc, na začátku 1943 151 tisíc lidí. 

Partyzánské jednotky mezi lety 1942-43 narostly o 100 tisíc lidí z rezerv. Za 

celou válku prošlo partyzánskými rezervami asi 400 tisíc lidí. 65 

Partyzáni si mohli dovolit provádět operace ve větším měřítku. Nacistům se 

již nedařilo držet celé území plně pod kontrolou. Partyzáni osvobozovali celé  

oblasti.   Koncem roku 1942 pevně drželi asi 15 tisíc km2   a kontrolovali asi 

50 tisíc km,2  což bylo více než jedna čtvrtina území země.66 

 Partyzánům se do konce téhož roku podařilo vyřadit z boje 100 tisíc 

vojáků, 398 tanků a obrněných vozidel, 181 letadel a více jak 5 tisíc vozidel 

protivníka. Zlikvidovali též 24 německých štábů.67  

 V lednu 1943 překročil počet běloruských partyzánů 56 tisíc. 220 

oddílů bylo spojeno do 56 brigád, 292 oddílů operovalo samostatně. 

Partyzánské rezervy čítaly více jak 150 tisíc osob. 68  

 Odboj se stal masovou záležitostí. Partyzánské jednotky však operovaly 

především na východní polovině Běloruska.  V jeho zádních časti vedly 

odbojovou činnost především polské jednotky  Zemské armády. Sovětští 

partyzáni byli zatím  sice jejími spojenci v boji s nacismem, jejich cíle však 

byly odlišné.  Na podzim 1943 byly přerušeny diplomatické styky mezi SSSR  

a polskou exilovou vládou v Londýně. Tím skončilo i spojenectví  sovětských 

partyzánů a AK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 БЕЛАРУСЬ У ВЯЛIКАЙ АЙЦЧЫННАЙ ВАЙНЕ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ 1941-1945,  
Беларуская савецкая энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, Мiнск 1990 
66 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 350 - 352 
67 У.К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная Асвета 5/2000, «Дом прэссы», Мiнск. s. 62-70  
68 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 472 
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III. KAPITOLA 

 ZPRAVODAJSKÁ A DIVERZNÍ ČINNOST 

 

 „Pro zpravodajskou činnost jsou často používány místní partyzánské 

oddíly, dodávají našim vojskům mnoho  informací o odhalených jednotkách 

protivníka.“ 

                                                                     Vojenský deník II. Běloruského frontu69 

 

 Nejdůležitější činností partyzánů byla zpravodajská práce a diverze, 

proto tomu tématu ve své práci věnuji zvláštní kapitolu.  

Bylo nutné získávat informace o protivníkovi, stejně tak bylo nutné 

chránit partyzánské oddíly před prozrazením.  Tábory musely být dobře 

skryty v lesích či bažinách. I přesuny musely probíhat v tajnosti. Mezi 

partyzány byli i příslušníci NKVD BSSR, ti partyzánům pomáhali chránit 

oddíly před infiltrací agenty protivníka.70  

Pokud se  neznámý člověk ve špatné chvíli náhodně setkal 

s partyzánskou skupinou, hrozilo mu velké nebezpečí, že bude zastřelen. (viz 

rozhovor s  A.T. Stančenkem)  Dekonspirované partyzánské tábory se stávaly 

terčem německých útoků. 

Partyzánští vyzvědači získávali informace o objektech, na které se 

chystali  zaútočit.  Šlo především o komunikace, telegrafní dráty, mosty, 

železnici atd. Zjišťovali též pohyb německých jednotek, hledali nejvhodnější 

místa a chvíle pro provedení útoku.  Diverzní a zpravodajská činnost byly 

silně provázány.71  

 Zpravodajskou činnost vykonával také podzemní odboj. Infiltroval 

okupační orgány či získával samotné  Němce na svoji stranu. V Minsku 

operovala podzemní organizace, jejímž agentům se podařilo podniknout na 

správu železnic Minského okruhu. Již od  konce roku 1941 tak odboj věděl o 

přepravě některých německých dodávek, především pak těch, které 

projížděly přes Minský železniční uzel. Informace, získané tímto způsobem, 

se pak předávaly na ÚŠPH do Moskvy.   

                                                 
69 КИСЕЛЕВ, В. , Люди беспримерного мужества, Коммунист беларуси,  červenec 1977 – 7,  s. 43. 
70 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 529 
71 У К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная асвета, 5/2000  s. 68 
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 Podzemnímu odboji se podařilo umístit jednu ze svých členek, která 

ovládala německý jazyk, jako překladatelku na ředitelství železnic v  Minsku. 

Ta dodala na podzim 1942 informaci o německém úředníkovi Hansovi Stube, 

který podle jejích slov sympatizoval s partyzány, a bylo by možné ho získat 

pro spolupráci. Po podrobném prostudováni jeho  možností se konala 

konspirativní schůzka. Hans Štube začal poté pracovat pro odboj. Začátkem 

roku 1943  dodával  kopie každodenních zpráv o situaci  na železničních 

tratích. Ta nejdůležitější hlášení podával radiem přímo do Moskvy. Všechny 

jeho zprávy byly letadlem  posílány na ÚŠPH.72 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uložení výbušniny ke  
koleji (nahoře). 
 
 
Vykolejení vlaku pomocí  
klínu (dole) 
 
 
Podle Učebnice partyzána 
z r. 1942 od J. VEBERA.73 

 
 
 

Zpravodajská i diverzní činnost se rozbíhala velice pomalu, partyzánské 

oddíly trpěly nedostatkem  materiálu i zkušených specialistů. Začínala i 

spolupráce se sovětskou armádou.  

Partyzánská rozvědka se dělila na dva základní typy, vojenskou a 

operativní. Vojenská měla za úkol  získávat informace o okupační moci. 

Vyslýchala německé zajatce, tzv. jazyky. Hledala vojenské dokumenty, 

                                                 
72ПОНОМАРЕНКО, П., Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, 1941-1944, 
Академия наук СССР, Институт истории СССР, Наука, 1986, Москва. s. 274 
73 Ю. ВЕБЕР, (редактор-составитель), СПУТНИК ПАРТИЗАНА  (третье, дополненное издание),  Москва  
1942. Množství diverzí citováno podle : ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 
(в коттексте Второй мировой войны), Издаьелский центр БГУ, Минск, 2004 s. 125 
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techniku a  získávala informace,  a to i od místních obyvatel.  Na tyto 

operace byla vyčleněna zvláštní  družstva, čety, a někdy i celé oddíly.74  

 Operativní rozvědku vykonávali partyzánští vyzvědači ve spolupráci 

s podzemním odbojem a lidmi, kterým se na určitý čas podařilo infiltrovat 

orgány okupační moci.75 Velení a organizaci všech typů rozvědky vykonávalo 

partyzánské velitelství  s podzemními partyzánskými radami. V roce 1942 

byla spolu se založením ÚŠPH  a BŠPH vytvořena i pod ně spadající 

zpravodajská oddělení. Ta podléhala komisaři vnitra BSSR S.S. Belčenkovi a 

tajemníku ÚV KS BSSR76  I.P. Ganenkovi77  

 Zpravodajská činnost vyžaduje důkladnou organizaci a centrální 

velení. Bez této struktury nebylo možné získané informace analyzovat a 

využít v následných střetnutích. Pro zefektivnění  výzvědné práce byla 

v dubnu 1943 u všech partyzánských brigád a oddílů zřízena funkce  

zástupce velitele pro rozvědku.78 K partyzánským oddílům byli též vysíláni 

profesionální důstojníci, aby tak byla zlepšena jejich připravenost  k boji.  

Tato příprava  významně zvýšila výkonnost partyzánských oddílů, která byla 

na počátku konfliktu dosti slabá.  V této fázi války již zaznamenáváme velké 

úspěchy.  V roce 1943 se díky kvalitním zpravodajským informacím podařilo 

zachránit tisíce běloruských občanů před deportací do Německa.  

  Do BSSR bylo v roce 1943 dodáno 100 tisíc diverzních min a skoro 400 

tun výbušnin.79  V noci na 3. srpna 1943  byla v Bělorusku zahájena první 

etapa operace, nazvané „Železniční válka“. Jejím cílem byly masové 

koordinované útoky partyzánů na železnici v okupovaných oblastech  BSSR.  

 Operace byla zahájena v koordinaci s sovětskou armádou, která v téže 

době prováděla protiútok u Kurska. Během této první etapy operace (srpen-

září 1943)  byly  asi na  120 000 místech poškozeny železniční trati, bylo 

zničeno 184 mostů a asi 834 vlaků. Klíčovou železnicí pro zásobováni 

německé 2. tankové armády u Kurska byla v BSSR trať Minsk-Osipoviči. 

Partyzánské diverze jí proto věnovaly zvláštní pozornost. Podařilo se zdržet 

                                                 
74КИСЕЛЕВ, В. , Люди беспримерного мужества, Коммунист беларуси,  červenec 1977 – 7,  s. 39 
75 Tamtéž, s. 39 
76 ÚV KS(b)B – Ústřední výbor Komunistické strany (bolševiků) Běloruska 
77 КИСЕЛЕВ, В. , Люди беспримерного мужества, Коммунист беларуси,  červenec 1977 – 7,  s. 39 
78 Tamtéž, s. 40 
79 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 472 
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mnoho vlaků včetně jednoho s palivem, dvou s municí a jednoho vezoucího 

tanky Tygr. 80  

 Druhá etapa „Železniční války“ byla pod názvem „Koncert“  zahájena 

19. září 1943 současně se začátkem osvobozením BSSR, trvala až do 

listopadu téhož roku. Do vzduchu bylo vyhozeno asi 72 mostů, 1041 vlaků, 

železniční  tratě byly poškozeny asi na 90 000 místech.  V roce 1943 již 

trvala doprava materiálu pro německé jednotky dvakrát až třikrát déle, než 

tomu bylo na počátku války. 81 

 Třetí, poslední etapa „Železniční války“ byla zahájena v noci na 20. 

června 1944 v předvečer Běloruské operace a trvala až do osvobození BSSR. 

 Tratě byly zničeny asi na  61 000 místech. 82  

 Před zahájením operace Bagration  dostávali  běloruští partyzáni od 

sovětského velení větší podporu, než kdykoli dříve. Do Běloruska byli 

posíláni  kvalifikovaní zpravodajští důstojníci a vojenský materiál.  Počty 

vyzvědačů se tak výrazně zvýšily. V roce 1942 operovalo v německém týlu 

5150 vyzvědačů, koncem roku 1943 8 tisíc.  V červenci roku 1944 jich 

v operativní rozvědce  bylo asi  24 tisíc83 a ve vojenské 15 tisíc.84  Při 

takovém nárůstu  bylo též nezbytné reformovat strukturu velení.  Členy 

těchto  nových orgánů se většinou stávali bývalí pracovníci NKVD či 

pohraničníci, ti museli být zároveň členy Komunistické strany nebo 

Komsomolu.  Během roku tak vzrostl počet vyšších  zpravodajských velitelů 

z 300 na 1 200 lidí, z toho asi polovina byli  funkcionáři Komunistické stany 

či Komsomolu. Druhou polovinu tvořili  lidé z bezpečnostních složek. 

ministerstva vnitra a armády.85  Dvě třetiny partyzánských vyzvědačů byly 

ženy a  více jak polovina  rozvědčíků byla  mladší 26 let.  

 Kromě získávání informací o protivníkovy, vytvářeli partyzánští 

zpravodajci i dezinformace, které měly protivníka zmást. V lednu 1943 tak 

například 30 tisíc německých vojáků zahájilo operaci proti partyzánům 

                                                 
80  ПОНОМАРЕНКО, П., Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, 1941-1944, 
Академия наук СССР, Институт истории СССР, Наука, 1986, Москва, s. 275 
81 У.К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная Асвета 5/2000, «Дом прэссы», Мiнск. s. 63 
82 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 350 s. 355 -356.  
83 Энцыкллапедыя ГICTOРЫI БЕЛАРУСI, Minsk 1999, dil 5. s. 412 
84 КИСЕЛЕВ, В. , Люди беспримерного мужества, Коммунист беларуси,  červenec 1977 – 7,  s. 40 
85 Tamtéž.  
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v Gomelské obalsti. Bombardovalo a ostřelovalo, následující tři dny, pak 

Němci metodicky obkličovali základnu,  kterou však partyzáni již dlouho 

předtím opustili. Díky podobným dezinformacím protivník často útočil na 

prázdná místa.86  

 Po celou válku působily v Bělorusku, stejně jako v jiných okupovaných 

zemích, nacistické rozvědné a kontrarozvědné orgány. V této fázi konfliktu 

však již byla německá moc natolik oslabena, že nebyla schopna zastavit 

neustále narůstající a rozšiřující se činnost partyzánů. Spolupráce sovětské 

armády a běloruských partyzánů dosáhla do poloviny roku 1944 maxima. 

Sovětské velení již bylo dostatečně dobře informováno  o situaci  a síle 

wehrmachtu v Bělorusku a v této fázi to bylo snad důležitější než kdykoli 

dříve, neboť  se již blížil den zahájení operace Bagration.   

 Německá obrana na tomto úseku fronty byla tvořena pěti obrannými 

liniemi v celkové délce 2 200 km. Jejich součástí byla i řada opevněných 

bodů.  Obranná linie mezi běloruskými městy Žlobin – Orša dosahovala 

hloubky 10 až 15 km, na úseku Orša – Vitěbsk dokonce až 20 km. Každých 

300 až 200 metrů stálo železobetonové palebné postavení, mezi nimi vždy tři 

až čtyři těžké kulomety.  Linii tvořily též 3 řady zákopů, chráněných zátarasy 

z ostnatého drátu. Prostor mezi nimi byl podminován. 87 

 Partyzánským vyzvědačům v Mogilevské oblasti se podařilo získat 

plány německé obrany Dněpru s vyznačením všech palebných postavení. 

Zpravodajské oddělení BŠPH88 analyzovalo informace o pohybu německých 

vlaků na 14 nejdůležitějších úsecích  mezi dubnem a květnem 1944. Tato 

analýza vzbudila podezření, potvrzené i z jiných zdrojů,  že velení 

wehrmachtu očekává nástup sovětské armády na Ukrajině a přesouvá sem 

rezervy, a to v síle minimálně 12 divizí. Tyto informace měly klíčový význam 

při přípravě operace Bagration.89   Němci se domnívali, že maršál Žukov zvolí 

snazší cestu a vyhne se běloruským mokřinám.  

                                                 
86 АНДРИАНОВ, В.   Из опыта боевых действий партизан проти карателей, Военно-исторический 
журнал, 1979 № 1, Министирство обороны Союза ССР, Красная звезда, Москва, s. 72-76 
87КИСЕЛЕВ, В. , Люди беспримерного мужества, Коммунист беларуси,  červenec 1977 – 7,  s. 42 
88 Běloruský štába partyzánského hnutí – BŠPH, rus. ВШПД 
89 КИСЕЛЕВ, В. , Люди беспримерного мужества, Коммунист беларуси,  červenec 1977 – 7,  s. 42 
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 Tento odhad německého generálního štábu byl vážnou chybou. Nástup 

tří běloruských a jednoho pobaltského frontu  23. června 1944 byl  pro 

velení wehrmachtu neočekávaný.  

Během války zahynulo v Bělorusku  asi 6 tisíc partyzánských 

rozvědčíků.90  
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 29

IV. KAPITOLA 

ODBOJ 1943-1944 

 

 Rok 1943 byl zlomovým bodem, situace na frontě se radikálně měnila. 

Sovětská armáda převzala iniciativu. To posílilo i postavení odboje v BSSR. 

Ti, kdo dříve spolupracovali s nacisty, si již nemohli byt jisti vítězstvím. Ti, co 

se báli podpořit odboj ze strachu před trestem, již zřetelně viděli, že německé 

síly nejsou tak mocné, jak se zpočátku mohlo zdát.91  

 Docházelo k dezercím. V únoru 1943 přešla u Vitebska k partyzánům 

velká část jednotek, založených nacisty a složených z Tatarů, Baškirů a 

jiných národů Povolží. V srpnu se k partyzánům přidala i tzv. ruská národní 

brigáda V.  Gil-Rodionova o síle asi 2000 vojáků. Masově se též rozmohly 

dezerce z kolaborantských běloruských policejních jednotek, zvláště poté, co 

byla vyhlášena amnestie pro ty kolaboranty, kteří se osobně neúčastnili 

zabíjení a mučení. 92 

 Partyzánští velitelé v této době již drželi v rukách skutečnou moc. 

V září 1943 byl ve své rezidenci explozí zlikvidován gaulaiter Říšského 

komisariátu Belarus Wilhelm Kube.  Členka odboje, převlečená za  

služebnou umístila bombu pod Kubeho lůžko.93 Partyzánské jednotky 

likvidovaly nepřítele a zároveň, stejně tak jako po celou dobu války, 

představovaly  konkurenci pro sovětské bezpečnostní orgány. Spory mezi 

veliteli partyzánů  a představiteli NKVD vznikaly nejčastěji  v otázkách vedení 

operací. Partyzánům se často stávalo, že se zapletli  do operací vedených 

oddíly NKVD. Právě v době přípravy atentátu na W. Kubeho  podnikl 

náčelník výzvědného odděleni BŠPH P. Galenko řadu kroků s cílem získat 

velení i nad operativní skupinou I.F. Zolotara,  podléhající 4. správě NKVD. 

Tento Galenkův postup se však nesetkal s pochopením velitele 4. správy 

NKVD P.A. Sudoplatova, který v zašifrovaných zprávách pro Zolotara 

neustále varoval: „Galenko nemá právo legitimovat vaše příslušníky, ….a v 

                                                 
91 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 533 
92 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 479 
93HOLOCAUST  ENCYCLOPEDIA, 28.4. 2008 
http://www.ushmm.org/wlc/media_cm.php?lang=en&ModuleId=10005187&MediaId=1592 
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žádném případě se nesmí plést do práce operativních skupin vašich 

rezidentur.94  

 Nacisté se pokoušeli upevnit své mocenské pozice nejen vojensky, ale i 

politicky.    V říjnu 1943  byla vytvořena Běloruská národní vláda a byla 

založena Běloruská ústřední rada, jejímž prezidentem se stal R. Ostrovskij. 

Radě podléhaly vojenské jednotky, které pomáhaly Němcům v boji proti 

partyzánům. 95  

 V tomto roce bylo do BSSR ze sovětského týlu přepraveno 13 

partyzánských oddílů a 111 organizátorských a diverzních skupin 

v celkovém počtu 2 tisíce osob. Mnozí z nich byli proškolení pyrotechnici 

nebo dokonce instruktoři, kteří zde měli vyškolit  pyrotechniky další. Důvody 

jsou zřejmé: likvidovat protivníkův materiál a komunikace pomocí výbušnin, 

je poměrně snadné. Bez velkých ztrát a rizika mohli partyzáni protivníkovi 

způsobit velké škody. Německé síly musely hlídat celou trať, podél vlaků 

musely stát hlídky. Partyzánům však stačilo dostat se ke kolejím na jednom 

místě a trať vyřadili z provozu i na několik dní či dokonce týdnů. Do 

Běloruska bylo též dodáno asi 30 tisíc ručních zbraní, 973 proti 

tankovýchstřel (PTR), 1235 kulometů a minometů a velké množství 

výbušnin.96  

 Ve svodce SD z  března 1943 se píše: Činnost partyzánů v oblastech 

západně od Polocka je čím dál tím nebezpečnější. Cesta Polock-Drissa je 

prakticky celá v rukou partyzánských jednotek. Okresy okolo města Lepel se 

nacházejí pod absolutní kontrolu partyzánů. Výsledkem toho je, že město 

Lepel je odříznuto. Podobná situace je i v Borisovském okrese. Partyzáni na 

severu Cholopičského okresu a na jihu a jiho-západě Krugljanského okresu 

plně kontrolují prostor. 97 

                                                 
94 ПОПОВ, А., Организация руководства партизанским движением в тылу врага в 1941-1943 годах, 
Вопросы истории,  2004, №10, Москва, 145 – 150. 
95 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 480. 
96 Tamtéž, s. 472.  
97 ПОНОМАРЕНКО, П., Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, 1941-1944, 
Академия наук СССР, Институт истории СССР, Наука, 1986, Москва,  s. 300. 
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 Velitel týlu německé skupiny armád Střed oznámil 10. srpna svému  

velení že v souvislosti s mnoha útoky na automobily na magistrále Orša - 

Vitěbsk je tato dočasně uzavřena pro všechny typy vozidel. 98 

 Německé postavení v BSSR se stávalo neudržitelným. Velitelství 

obrany týlu 2. německé armády oznamovalo v září 1943, že pod německou 

kontrolou se nachází již jen několik oblastí (Rečica, Bragin, Chojniky, Mozyr), 

zbylý prostor se je pod kontrolou partyzánů. Pohyb na železnici se zastavil. 

Cesty jsou na mnoha místech podminovány či zavaleny, mosty rozbořené. 99  

 Na podzim 1943  začali posilovat i partyzáni v západní části země. Do 

odboje se též silněji zapojilo civilní obyvatelstvo, které partyzáni přijímali do 

svých řad.  Podle hrubých odhadů se v tomto roce k odboji přidalo asi  96 

tisíc lidí, z toho 65 procent  byli místní obyvatelé. Dodávali partyzánům 

oblečení, potraviny a mnozí se též účastnili průzkumných operací.100 

     Po porážce německé armády u Stalingradu a po bitvě u Kurska, kdy již 

strategická iniciativa přešla pevně do rukou sovětského velení,  se řady  

partyzánů opět rozrostly. Během  roku 1943 vzrostl počty partyzánů z 56 na 

153 tisíc,101 byli organizováni do 157 brigád a 83 samostatných oddílů102. 

V době podzimního nástupu sovětské armády byla zahájena druhá etapa 

„Železniční války“ (viz Kapitola III.)103  

 Neviditelnou armádou za frontou byl i podzemní odboj, do kterého bylo 

zapojeno asi 70 tisíc lidí.104 Z toho bylo 21 951105 členy Komunistické strany.  

Ti prováděli diverzní, zpravodajskou a propagandistickou činnost. 

Propaganda mezi obyvatelstvem měla velký vliv na rozmach 

protinacistického odporu. Konaly se besedy, schůze. Existovalo velké 

množství novin a letáků jako např. Partyzánská pravda, Mstitel, Sovětské 

                                                 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž.  
100 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 352. 
101 У.К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная Асвета 5/2000, «Дом прэссы», Мiнск. s. 62-70. 
102 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 473. 
103 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002,  s. 532-534. 
104ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 353. 
105 ПОНОМАРЕНКО, П., Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, 1941-1944, 
Академия наук СССР, Институт истории СССР, Наука, 1986, Москва, s. 276. 
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Bělorusko, Za vlast atd. V řadě partyzánských zón se konala promítání 

filmů.106 

  V listopadu provedla vojska Běloruského frontu Gomelsko – Rečickou 

operaci.  Začalo osvobození země.  Partyzánům se v jejím průběhu podařilo 

paralyzovat pohyb na železnici, osvobodit 34 obcí a udržet transport přes 

řeku Berezinu.107 

 V roce 1943 provedly německé síly v BSSR asi 60 velkých trestných 

operací proti partyzánům108, přičemž za celou válku bylo takových operací 

v BSSR provedeno 140. Z toho je zřejmé, že rok 1943 je jakýmsi vrcholem 

partyzánské války. Pod kontrolou partyzánů se nacházelo asi 60 procent 

země.109 V partyzánských zónách bylo postaveno 18 letišť, která byla poté 

využita pro dodávky materiálu a evakuaci zraněných.110   

 V partyzánských oddílech byly asi 4 tisíce cizinců: 3 tisíce Poláků,  400 

Čechoslováků, 235 Jugoslávců,111 70 Maďarů, 60 Francouzů, 100 Němců, 

atd. Na území Běloruska též operovaly partyzánské jednotky z Ukrajiny, 

Moldavy, Litvy, Lotyšska a ze sousedních oblastí Ruska.112  Mezi lety 1941 - 

1944 se odbojářům podařilo vyřadit z boje asi půl milionu vojáků protivníka, 

vykolejit přes 11 tisíc německých vlaků, rozbít 29 železničních stanic a 

zlikvidovat 948 štábů a posádek protivníka atd.113 

 V lednu 1944 byla provedena Mozyrsko – Klimovičská operace. 

S pomocí partyzánů byly německé síly poraženy.114 K obzvláště těžkým 

bojům mezi partyzány a německými okupanty došlo v Polocko-Lepecké zóně 

v dubnu a květnu 1944. I přesto, že měl protivník převahu v živé síle a 

technice, utrpěl po 25 dnech těžké ztráty. 5. května se partyzánům nedaleko 

                                                 
106 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА, vyd. BGU,  Minsk 2004, s. 131. 
107 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 534. 
108 У.К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная Асвета 5/2000, «Дом прэссы», Мiнск. s. 62-70 
109 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s 473. 
110 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 533 
111 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 353. 
112 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002,  s. 533-536 
113 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 353.  
114 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002,  s. 534 



 33

Ušači podařilo probít se z obklíčení. Bezúspěšně skončily i jiné německé 

proti partyzánské operace.115  

  Do západní části země bylo do zimy 1943-1944 vysláno  9 

partyzánských  brigád, 10 samostatných oddílů a 15 organizátorských 

skupin,116 tj. asi 7 tisíc osob. V západní části BSSR tak již operovalo kolem 

37 tisíc partyzánů.  V červnu 1943 rozhodl Ústřední výbor Komunistické 

strany SSSR o tom, že podzemní stranické organizace v Bělorusku mají 

všemi prostředky zahájit boj proti jednotkám Zemské armády a současně 

zakládat na západě BSSR sovětské partyzánské jednotky i s účastí 

sympatizujících Poláků.  

 V listopadu 1943 byl potvrzen dlouhodobý plán polské exilové vlády, 

obnovit Polsko v hranicích, v kterých se nacházelo do září 1939. Polské 

jednotky AK měly podle plánu „Bouře“117 v momentě, kdy se sovětská 

armáda přiblíží k linii hranice  předválečného Polska, zahájit povstání a po 

ustoupení německých vojsk obsadit západní Bělorusko. Na jaře 1944 se 

jednotkám Zemské armády podařilo upevnit své postavení v některých 

oblastech země. Například v Novoruském okruhu operovalo okolo 7 tisíc 

příslušníku AK.118 Kromě toho také existovaly okruhy Zemské armády 

v Polesí, Vilně, Lidě atd.119     Po příchodu sovětské armády však byly 

jednotky Zemské armády odzbrojeny. Někteří její příslušnici byli zajati, jiní 

uprchli a skrývali se či ustoupili a stali se vojáky polského vojska v SSSR, 

v jehož řadách pokračovali v boji proti nacismu.120 

  Iniciativa AK v západním Bělorusku byla předem odsouzena 

k neúspěchu. Churchill i Roosevelt nenamítali nic proti Stalinovu 

požadavku, vznesenému již při prvních schůzkách  britského ministra 

zahraničí Antony Edena se Stalinem a Molotovem 16. prosince 1941 

v Moskvě, obnovit sovětsko - polskou hranici tak, jak existovala do léta 

                                                 
115 Tamtéž,  
116 Tamtéž, s. 532 
117 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 350 s. 353. 
118ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 472 – 474.  
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1941.121 Západní Ukrajina i západní Bělorusko měly zůstat součástí 

Sovětského svazu. Polsko mělo být posunuto více na západ.122  Proti tomuto 

Stalinovu požadavku nebyl už na konferenci v Teheránu vznesen žádný 

protest.123  Poláci tak pro prosazení svého cíle  neměli žádné spojence. Na 

západě BSSR působilo asi 12 – 14 tisíc vojáků Zemské armády. Někteří 

z nich pokračovali v boji prosti sovětům až do r 1954.124  
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V. KAPITOLA 

PARTYZÁNI A OBYVATELSTVO 

 

„Tak proč mladý nepopadne zbraň? A nejde do lesa?   

Aby se nebál on jich, ale oni jeho?“125  Vasil Bykav, Cesta bez návratu 

 

 Partyzáni jsou podle definice příslušníci hnutí odporu na území 

okupovaném nepřítelem. Vedou boj odlišnými prostředky než konvenční 

armády. Provádějí sabotáže, diverzi, ozbrojené útoky menšího rozsahu  na 

orgány okupační moci. Ve spolupráci s armádou provádějí výzvědnou 

činnost v týlu protivníka.   

 Do partyzánských oddílů se dostávali různí lidé z rozličných příčin.  

Otázka, kdo byl partyzán se jeví jako komplikovaná, vzhledem k tragickým 

okolnostem okupace na území Běloruska.   V partyzánských oddílech byli 

nejen muži a ženy od čtrnácti do šedesáti let, nýbrž v mnoha případech i 

starci a děti. Ti se pochopitelně neúčastnili bojových operací, ale mohli zastat 

jiné neméně důležité úkoly, od  přípravy stravy až po výzvědnou činnost. Pro 

tu  byly často využívány právě děti, neboť vzbuzovaly méně podezření.   

 Mnoho běloruských vesnic bylo nacisty vypáleno.  Těm jejich 

obyvatelům,  kterým se podařilo uprchnout, nezbylo nic jiného, než se 

skrývat v lesích a močálech. (viz rozhovor s S. S. Šuškevičem)  Zakládaly se 

tzv. lesní nebo občanské tábory. Zde se civilisté mohli dočasně skrývat před 

okupanty. V takových táborech žily také především rodiny partyzánů, či jiní 

lidé, kterým hrozila ze strany okupantů perzekuce. V těchto táborech se 

skrývali především ženy, starci a děti. Brali s sebou brali vše to, co bylo třeba 

k přežití velké izolované skupiny, včetně dobytka. Potravu si připravovali na 

ohních nebo v železných pecích. Někteří z nich vyráželi v noci za potravou do 

blízkých vesnic, před rozedněním se  vraceli s jídlem, které muselo být 

rozděleno všem. Důležitým zdrojem obživy byly též lesní plody. Obyvatelé 

těchto táborů museli, stejně tak jako partyzáni, dodržovat zásady 

konspirace,  mnozí byli ozbrojeni. Přesuny civilistů do těchto táborů  se 

v širokém měřítku začaly uskutečňovat již v září 1942. V Klíčevském rajoně 

                                                 
125 BYKAV, V., Cesta bez návratu,  Lidové nakladatelství 1981. s. 52 
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u Mogileva se v lesních táborech skrývalo asi 30 tisíc lidí. Partyzáni v Minské 

oblasti zachránili tímto způsobem  od smrti či deportace do Německa 567 

tisíc civilistů.126 

   Někteří lidé se během války mohli dostat od partyzánů  k těmto 

uprchlíkům nebo naopak, hranice mezi tím, kdo byl partyzán a kdo už ne, je 

tak velice rozmazaná.  Bělorusko bylo, jak se někdy říká, „partyzánskou 

republikou“.  To je podle mého názoru stručný a celkem přesný popis situace 

v BSSR mezi lety 1941-1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
СОВЕТСКОГО НАРОДА  
Минск, 2004,  s. 113 

 

 Bylo by však přinejmenším nepřesné tvrdit, že vztahy mezi 

partyzánskými oddíly a obyvatelstvem byly ideální.  Venkované byli na jedné 

straně pod tlakem okupačních orgánů. Byly od nich vyžadovány  potraviny 

pro německé vojáky a  na druhé straně  jim bylo vyhrožováno, že jakékoli 

dodávky či jiná pomoc partyzánům bude trestána smrtí.  Partyzáni však 

často přicházeli sami a často i násilně  vyžadovali proviant pro svůj oddíl. (viz 

rozhovor s L.P. Latipovou a A.T. Stančenkem)  Část vesničanů přirozeně 

pomáhala partyzánům dobrovolně a aktivně, takový postoj byl však velmi 

nebezpečný, neboť  v případě prozrazení  se německé okupační orgány tvrdě 

mstily, často celé vesnici.  

                                                 
126 В. А. ПЕРЕЖОГИН, Партизаны и население (1941 – 1945 гг.), Отечественная история, 1997 №6, 
Российская академия наук, Наука, Москва, s. 150-153 
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 Především v počáteční fázi konfliktu, nebylo výjimkou, že partyzáni 

utiskovali civilní obyvatelstvo. Trestali ty, kteří byli nacisty přinuceni k práci 

či Němcům odváděli daně.127  Obyvatelstvu v prvních měsících po německém 

útoku nezbylo, než plnit německé příkazy.  Pokud chtěli proti okupantům 

bojovat, museli uprchnout do lesa a připojit se k partyzánům. Takovým 

způsobem vznikaly partyzánské jednotky. Ty však bylo nutné zásobovat 

potravinami. Partyzánské jednotky se tak nejlépe rozvíjely v blízkosti vesnic, 

jejichž obyvatelstvo jim bylo dobře nakloněno. Nemalou roli zde sehrály i 

příbuzenské a přátelské vazby. Oddíly složené z místních obyvatel, operující 

v prostředí, které dobře znaly, byly nejefektivnější. (viz rozhovor s A.T. 

Stančenkem) 

 Jednotky, které byly z původního operačního prostoru vytlačeny a 

zahájily činnost na jiném místě, kde neměly s obyvatelstvem navázány dobré 

kontakty, byly v daleko komplikovanější situaci. Některé partyzánské 

jednotky se, z obavy před prozrazením či proniknutím špionů, izolovaly od 

místních obyvatel. Tím si však odřízly cestu k potravinám i informacím a 

v konečném důsledku to většinou vedlo k zániku jednotky.  „Špatné chování 

partyzánů k civilnímu obyvatelstvu, rabování či urážky se musí považovat za 

těžký přestupek.“ Napsal  3. března 1943 náčelník Ústředního štábu 

partyzánského hnutí P.K. Ponomarenko.128 

 Kruté útoky německých jednotek na civilní obyvatelstvo vesnic 

nezůstaly bez odpovědí. V mnohým obcích byly vytvořeny jednotky 

sebeobrany, které je se zbraní v ruce chránily. Podle velikosti vesnice, kterou 

měly chránit, se velikost jednotky pohybovala od 20 do 100 lidí. Vyzbrojeny 

byly zbraněmi, nalezenými  na  místech bojů. Velitelé udržovali spojení 

s nejbližším partyzánským oddílem. Partyzáni pomáhali s vyzbrojováním a 

výcvikem těchto jednotek. Bojovníci sebeobrany se též  účastnili ničení 

dopravních komunikací a spojů, prováděli průzkum nebo drželi strážní 

službu. Jednotky  sebeobrany, nacházející se na hranici partyzánských 

                                                 
127ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 352 
128В. А. ПЕРЕЖОГИН, Партизаны и население (1941 – 1945 гг.), Отечественная история, 1997 №6, 
Российская академия наук, Наука, Москва,  s.  150 
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krajů, plnily též funkci pozorovatelů, kteří partyzánům sdělovali,  jaké  

jednotky protivníka se pohybují v jejich okolí  a jakým směrem.129   

 Bojovníci sebeobrany byli též rezervou pro partyzánské oddíly. Velitel 

115 partyzánského oddílu Kličevského okresu v Mogilevské oblasti 

vzpomínál: Sebeobranu jsem vždy považoval za nejspolehlivější . Od ní k nám 

přicházeli dobře připravení a vyzbrojení bojovníci. Ve  dnech německé blokády 

přešla celá sebeobrana k partyzánům, tak se zásadně zvětšila síla našich 

oddílů.130 
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VI. KAPITOLA 

OPERACE BAGRATION 

 

 22. září 1943 byl osvobozeno první běloruské město Komarin. Do 

konce měsíce byl dobyty další  oblasti Chotimsk, Klimoviči, Kričev a 26. 

listopadu byl osvobozen Gomel. Sem se poté, kromě stranických orgánů, 

přestěhoval i Běloruský štáb partyzánského hnutí. 131 Ten navázal těsnou 

spolupráci s velením fontů i vrchním velením sovětské armády.132  

 Boje s nacisty v BSSR se účastnilo i polské vojsko zformované v SSSR 

generálem Berlingem. 1. pěchotní divize T. Koščuška133 se s Němci poprvé 

střetla v říjnu 1943 v u městečka Lenino nedaleko Gorek.134 

 V zimě 1943 – 44 vedla sovětská vojska boje, jejichž výsledkem bylo 

osvobození východních částí Běloruska.135 Němci již nebyli schopni zastavit 

nástup sovětské armády a zoufale se snažili získat na svoji stranu alespoň 

část obyvatel. Na podzim 1943 proběhly násilné mobilizace do běloruských 

policejních jednotek. Do února 1944 sloužilo v těchto jednotkách kolem 4 

tisíc lidí. Kromě toho, bylo především v západní části země, vytvořeno několik 

desítek  tzv. opevněných vesnic,  v nichž se skrývaly rodiny příslušníků 

policejních jednotek.  Tyto snahy však nevedly, k velkým úspěchům. Síla, 

které museli nacisté čelit,  byla již příliš velká na to, aby tyto jednotky 

výrazně změnily situaci.136  

 V březnu 1944 byla na územích, která ještě nacisté kontrolovali 

vytvořena tzv. Běloruská zemská obrana,  podléhající Běloruské ústřední 

radě. Ta tyto jednotky považovala za základ budoucí národní armády. 

Neuposlechnutí povolávacího rozkazu bylo trestáno smrtí. Do konce měsíce 

sloužilo v těchto jednotkách 24 – 25 tisíc lidí. Tyto, většinou  velmi špatně 

vycvičené jednotky, pak pod velením majora F. Kušela, plnily především 

ochranné funkce a výjimečně bojovaly i proti partyzánům. 137    

                                                 
131 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002, s. 353-354. 
132 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s 538.  
133  У.К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная Асвета 5/2000, «Дом прэссы», Мiнск. s. 62-70. 
134 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 350 -  357.  
135 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 479. 
136 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002, s. 353-354. 
137 ЧИГРИНОВ П. Г., Очерки истории Беларуси, Minsk 1997, s. 480. 
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  Německá vojska vytvořila v Bělorusku propracovaný systém opevnění. 

Podle rozkazu z Berlína nesměly jednotky wehrmachtu ustoupit ani o 

krok.138   

 Ráno 23. června 1944 byla zahájena operace s kódovým názvem 

Bagration. Přes Pripjaťské mokřiny postavila sovětská vojska haťové cesty, 

kterými projela i těžká bojová technika. 1. a 3. Běloruský front zahájily útok 

na křídla německé skupiny armád Střed. 2. Běloruský front zahájil postup 

středem.139 Na severu vyrazily do útoku jednotky 1. a 2. Pobaltského frontu. 

Zcela na jihu pod městem Brest přešly do útoku i jednotky 1. Ukrajinského 

frontu.   Cílem operace bylo zlikvidovat a vytlačit německá  vojska z BSSR,140 

zlikvidovat německou skupinu armád Střed a postupovat dále směrem na 

Litvu a do Polska.141   

 Do zahájení operace tvořila linie fronty v BSSR obrovský výstupek 

obrácený svým vrcholem k východu, tzv. „běloruský balkón“. Linie fronty  se 

táhla od jezera Neščerdo, východně od Vitěbska, Orši, Mogileva, Žadobina a 

dále po řece Pripjať. 142 Linii bránily kromě skupiny armád Střed i k ní 

přilehající skupiny Sever a Severní Ukrajina. Německou „Otčinu“,143 jak byla 

tato linie nacisty nazývaná, chránilo v tomto úseku 63 divizí, 3 brigády, 1350 

letadel, 900 tanků atd.,   celkem tedy asi 1,2 milionu vojáků. Sovětské síly 

měly cekem asi 2,4 milionu vojáků, 5200 tanků a samohybných děl, okolo 5 

tisíc letadel atd..144 

 V Bělorusku v tomto období působilo 150 partyzánských brigád a 49 

samostatných oddílů. Mnozí partyzáni již měli bojové zkušenosti, mnozí též 

prošli školami a kurzy. Tedy nešlo již o hrstku nezkušených odvážlivců, jak 

tomu bylo v r. 1941. Nyní zde stála skutečná a poměrně dobře vyzbrojená 

síla. Sovětská armáda zahájila postup ve Vitebském, Olšanském a 

Mogilevském směru. Drtivý úder partyzánů na komunikace, provedený těsně 

                                                 
138 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 537. 
139 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997,  s. 358. 
140 МАЛАШЭВIЧ, Я. В.,  Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне, 1941 – 1945, Дзень за днем 
«Беларусь» Мiнск, 2004. 
141 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s. 539. 
142 Tamtéž, s. 539. 
143ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 357. 
144 КОВКЕЛЬ И. И., ЯРМУСИК Э. С., История Беларуси, Minsk 2002, s.539. 
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před zahájením operace, paralyzoval německé jednotky. Plně byl zastaven 

provoz na tratích, Orša – Mogilev, Moloděžno – Polock, Brest – Baranoviči 

atd.. Mnohé vesnice a i okresní centra byla osvobozena partyzány, ještě před 

příchodem Rudé armády.  

   27. června bylo osvobozeno město Orša. U Bobrujska bylo zabito 50 

tisíc německých vojáků, dalších 24 tisíc padlo do zajetí.  3. července byl 

osvobozen Minsk. V minském kotli na východě od města zůstalo v obklíčení 

105 tisíc německých vojáků. Tím skončila první etapa operace Bagration. 

Skupina armád Střed utrpěla nenahraditelné škody. V německé obraně, ve 

středu sovětsko německé fronty, byl vytvořen 400 km široký průlom. 

Sovětská vojská tak mohla postupovat dále na západ. 145 

 14. července byl osvobozen Pinsk, 16. Grodno a 28. osvobodila  

sovětská vojska Brest. 146 Tím bylo ukončeno vytlačení německých vojska 

z území Běloruska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 358.  
146 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002, s. 355-356 
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VII. ZÁVĚR 

 

 Přírodní podmínky Běloruska byly pro vedení partyzánské války 

příhodné. Husté a prakticky všudypřítomné lesy, protkané cestami. 

Dostatečné množství řek, přes které musí vést mosty, ty jsou snadným 

terčem partyzánů, ale je náročné je všechny hlídat. Rozsáhlé močály, 

v kterých se uměli dobře orientovat jen místné obyvatelé. To vše 

představovalo  dobré výchozí podmínky pro vedení partyzánské války. Vyžit 

tohoto potenciálu, však bylo možné až po nezbytné organizační práci.  147  

 Ve vývoji partyzánského hnutí jsou zřetelné tří etapy: Během první 

etapy od června 1941 do listopadu 1942, se složitě vytvářela struktura 

organizace a  velení, partyzáni získávali první bojové zkušenosti. Na konci 

tohoto období bojovalo v řadách partyzánů 56 tisíc lidí v 417 oddílech. 

Druhá etapa, od listopadu 1942 do prosince 1943, je charakteristická 

masovým nárůstem síly partyzánů, v jejíchž řadách již bojovalo okolo 153 

tisíc lidí v 998 oddílech. Partyzánské jednotky držely pod kontrolu 

významnou část BSSR  a byly již schopny plnit úkoly strategického 

významu. Třetí, poslední etapa od prosince 1943 do července 1944, 

vyvrcholila vytlačením německá armády ze země. Spolupráce partyzánu 

a sovětské armády dosáhla vrcholu. Některé partyzánské jednotky 

pokračovaly v řadách sovětské armády dále na západ. Po celo dobu konfliktu 

byl zřetelný rozdíl mezi vývojem odbojové činnosti na východě a na západě 

země. Především pak v oblastech které do r. 1939 patřily Polsku.148  

  Činnost partyzánů měla za následek značné obtíže pro německé týlové 

jednotky, které musely na svoji ochranu vynakládat velké úsilí.  Útoky 

partyzánů na dopravní komunikace omezovaly bojové schopnosti   jednotek 

wehrmachtu dále na východě, ke kterým se nedostaly dodávky materiálu.  

Především pro  skupinu armád Střed, jejíž zásobovací linie vedly právě přes 

Bělorusko, to představovalo velké komplikace. Narušovány však byly i 

dodávky pro skupiny   Jih a Sever.149  

                                                 
147 ПОНОМАРЕНКО, П., Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, 1941-1944, 
Академия наук СССР, Институт истории СССР, Наука, 1986, Москва,  s. 269 
148 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА, vyd. BGU,  Minsk 2004, s. 113 
149 Tamtéž, s. 121 
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 Německá armáda musela pro ochranu dopravních komunikací vyčlenit 

184 tisíc vojáků.  V první polovině roku 1944  se Bělorusko již zcela vymklo 

Němcům z rukou. Do června sem bylo posláno dalších asi 380 tisíc 

vojáků150, kteří měli za úkol likvidovat partyzány a ty, kdo jim poskytují 

podporu.  

 Partyzánům se během války podařilo vyřadit z boje asi půl milionu 

německých vojáků, z toho 47 generálů, vykolejit asi 11 128 151 vlaků, 37 

obrněných vlaků, vyhodit do vzduchu 300 tisíc kolejnic. Partyzáni 

zlikvidovali asi 18 tisíc německých vozidel, 1355 tanků a obrněných 

transportérů, 305 letadel atd.152  

 Partyzáni byli většinou úspěšní v případě, kdy sami zaútočili na síly 

protivníka. Pokud se sami měli bránit, pak pro ně byla situace daleko 

komplikovanější. Bylo tak důležité precizně utajit dislokace partyzánských 

jednotek.153 Především v této oblasti mohly být nápomocni příslušníci NKVD. 

Vztah sovětských bezpečnostních orgánů a partyzánů byl však značně 

napjatý. Problémy, které vznikaly mezi partyzánskými veliteli a přestaviteli 

státní bezpečnosti, měly negativní vliv na provádění řady operací a na 

celkové zpomalení rozvoje odbojových aktivit.  Pro potřeby partyzánské války 

by bylo daleko přínosnější, kdyby se NKVD smířila s rolí zpravodajské a 

servisní organizace. Vzhledem k postavení NKVD v SSSR byl však takový 

vývoj prakticky nemožný. Partyzáni svými úspěchy každý den dokazovali 

svoji strategickou důležitost. I proto byl přes odpor významných frakcí 

v sovětském bezpečnostním aparátu nakonec založen ÚŠPH.    

 V BSSR působilo během války asi 213 partyzánských brigád složených 

z 997 oddílů, dalších 258 oddílů operovalo samostatně. Během operace 

Bagration se 147 tisíc partyzánů stalo vojáky sovětské armády.  

Partyzánskými jednotkami prošlo asi 373 tisíc lidí.154  Běloruský odboj tak 

sehrál zcela klíčovou roli  v boji proti nacismu. Bez jeho působení by postup 

sovětských jednotek byl daleko pomalejší. 

                                                 
150  КИСЕЛЕВ, В. , Люди беспримерного мужества, Коммунист беларуси,  červenec 1977 – 7, s. 41.  
151 У.К КОРШУК, Партызанская краiна, Народная Асвета 5/2000, «Дом прэссы», Мiнск. s. 62-70. 
152 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002, s. 355-357. 
153В.  АНДРИАНОВ, Из опыта боевых действий партизан проти карателей, Военно-исторический 
журнал, 1979 № 1, Министирство обороны Союза ССР, Красная звезда, Москва, s. 72-76.  
154 ЧИГРИНОВ П. Г., История Белaруси, Minsk  2002, s. 355-357. 
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 Sovětské velení na počátku války předpokládalo, že hlavní úder bude 

veden přes Ukrajinu. Stejně tak se domnívalo i německé velení, že protiúder 

sovětů bude veden přes Ukrajinu.  Směr hlavního úderu vedl však vždy  přes 

Bělorusko. Během operace Barbarosa hrály běloruské partyzánské jednotky 

jen okrajovou roli. V operaci Bagration však byly partyzánské jednotky 

jednou z významných sil.  

 Je též nezbytné oddělovat mocenské ambice Stalina od hrdinství 

milionů partyzánů a vojáků na východní frontě. V tomto smyslu bylo  jejich 

vítězství po válce zneužito k prosazení  mocenských zájmů Sovětského svazu.  
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PŘÍLOHY 

ZPRAVODAJSKÉ OPERACE - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 

 Úspěchy partyzánů závisely do značné míry především na neustálé a 

kvalitní zpravodajské práci. Partyzáni se však učili, aby rozvědku neprováděli 

jen čistě v zájmu svého oddílu, ale aby zjišťovali jakékoli informace, které by 

mohly posloužit i sovětské armádě.  Sledovali protivníka, odhalovali jeho sílu 

a slabiny, hledali minová pole. Neustále se pokoušeli  odhalit plány 

protivníka, přeskupování jeho sil atd.155  Pro přípravu rozvědčíků byla 

založena řada škol.   

 Bylo nutné určit přesnou polohu německých vojsk, jejich sílu a stav. 

Hledat  místa, kde se nachází německé  štáby, sklady,156 popřípadě zjišťovat 

další důležitá fakta podle místních podmínek.  Zjišťovat, jaké bojové 

prostředky bude nejvhodnější v konkrétních prostorech použít.  

V obydlených oblastech bylo též třeba zjistit politické smýšlení místních 

obyvatel, jak se chovají k okupantům, co si o nich myslí. Kde bude možné 

nalézt důvěryhodné lidi, kteří by mohli partyzánům pomoci.  

Na průzkum se většinou chodilo těsně před svítáním. V tuto dobu  byly 

stráže nejvíce unaveny. 157 Noc, mlha a špatné počasí, to byli věrní pomocníci 

rozvědčíka.158 Vyzvědači chodili minimálně v párech. Jeden odpovídal za 

druhého. Pokud byl jeden zraněn, ten druhý  mu mohl pomoci. V případě, že 

by byl jeden zabit, druhý musel přinést jeho tělo nebo alespoň  jeho část jako 

důkaz, že je jeho druh skutečně mrtev. (viz rozhovor s A.T. Stančenkem) 

Rozvědčíci museli kontrolovat, zda nejsou sledováni protivníkem. Pokud 

cestou potkali neznámou osobu, museli být krajně opatrní. V případě 

rozhovoru s neznámým člověkem měla být nejpodstatnější otázka (cíl 

rozhovoru) položena jaksi mimochodem, či  obalená do frází, které měly 

odvrátit pozornost. Partyzánským i vojenským vyzvědačům často pomáhali i 

místní obyvatelé.  

 Pokud došlo během výzvědné operace ke střetu s protivníky, bylo 

krajně důležité, aby nikdo z nich střet nepřežil. Těla vojáků musela být poté 
                                                 
155 Ю. ВЕБЕР, (редактор-составитель), СПУТНИК ПАРТИЗАНА  (третье, дополненное издание),  Москва  1942, s. 
339 
156 Tamtéž, s.452 
157 Taammttééžž,, s.452 
158 Tamtéž, s.452 
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prohledána, byly jim odebrány všechny dokumenty a korespondence. Jejich 

zbraně měli vyzvědači odnést nebo schovat.  Mrtvoly  i  jiné stopy boje  

musely být zamaskovány. Pokud se nepodařilo zlikvidovat všechny útočníky, 

pak jim museli rozvědčíci utéci, a to tak, aby je nebylo možné sledovat. Nešlo 

jen o stopy  na měkké půdě apod., ale i o pachovou stopu. Německé jednotky 

při jejich pronásledování  totiž používaly  služebních psů.159   

Vyhledání a zajetí německého vojáka tzv. „jazyka:“ Pokud to bylo 

možné, pak partyzánští vyzvědači nejprve zjišťovali, kde mají Němci 

postavené stráže, kdy probíhá jejich výměna, po kterých cestách chodí a 

jezdí, kde jsou ubytováni důstojníci atd. Poté bylo vybráno místo, kde bude 

nejjednodušší „jazyka“ zajmout.  Nejvhodnější byly lesní cesty, po kterých 

jezdili němečtí vojenští kurýři, říčky kam se chodili Němci koupat atd.160 

Nejlepší dobou pro operaci byly tmavé noci. Partyzáni byli při této operaci jen 

lehce ozbrojeni. Maskování muselo být též dokonalé, světlé předměty a kůže 

pomazány hlínou.  Úspěch závisel na momentu překvapení a na rychlosti. 

Operaci prováděly nejčastěji tři skupiny, v každé asi 4 vyzvědači. Za prvé – 

skupina, jejímž úkolem bylo provést zajetí, za druhé - skupina pozorovatelů, 

kteří hlídali okolní prostor, a za třetí skupina, která kryla  ostatní členy před 

případnými pronásledovateli.161  Rozvědčíci se museli nepozorovaně dostat 

co nejblíže k protivníkovi a poté rychle splnit úkol.  Komunikace musela 

probíhat v naprosté tichosti. Před zahájením útoku se tedy nekřičelo „hurá“. 

Použití střelných zbraní bylo krajně nevhodné, přistupovalo se k němu až 

v momentě, kdyby se cíl dal na útěk, nebo kdyby se zamkl v domě. Nejlepším 

cílem  byli důstojníci, či kurýři nesoucí zprávy pro štáb.162  

Průzkum mezi obyvatelstvem:  Na takovou operaci bylo nejlépe 

vyrazit s někým, kdo dobře znal místní podmínky a lidi. Pokud nikdo takový 

nebyl, bylo to složitější. K vesnici se měli rozvědčíci přibližovat opatrně a 

ujistit se, že tam nejsou jednotky protivníka. Nevcházet do obydlí hlavním 

vchodem, ale spíše zadem přes zahrady.   Pokud již  vcházeli do domu, měli 

                                                 
159 Ю. ВЕБЕР, (редактор-составитель), СПУТНИК ПАРТИЗАНА  (третье, дополненное издание),  Москва  1942, s 
451. 
160 Tamtéž, s. 462  
161 Rozhovor autora s A.T. STANČEKEM 
162 Ю. ВЕБЕР, (редактор-составитель), СПУТНИК ПАРТИЗАНА  (третье, дополненное издание),  Москва  1942, s. 
463  
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mít připravený ruční granát. Neměli za sebou zavírat dveře, aby mohli 

případně rychle zmizet. Na dvoře měl zůstat pozorovatel. Pokud byli  v domě 

lidé, nejprve bylo nutné promluvit s hospodářem či hlavou rodiny. Vyzvědač 

musel dávat pozor, aby nebyl zastřelen z blízkých dveří.  Po ukončení 

rozhovoru opouštěli rozvědčíci   dům i vesnici v opačném směru, než kterým 

chtěli dále pokračovat.163 

Průzkum cesty:  Bylo nutné zjistit následující fakta. V jakém je stavu- 

bahnitá, asfaltová atd.. Jaké je její podloží - tvrdé nebo pískové atd.. Jaká je 

její šířka v krocích. Kde jsou mosty,  z čeho jsou postaveny a jaké mají 

rozměry. V jaké krajině cesta vede. Je prostor kolem uzavřený nebo otevřený. 

Jaké jednotky protivníka  se po cestě pohybují, pěchota, jízda, tanky, atd..164  

Průzkum řeky:  Úkolem vyzvědačů bylo  zjistit, jak vypadají břehy 

toku- strmé, pozvolné atd.. Jak je řeka hluboká a jaké je dno. Kde a zda jsou 

zde mosty a  brody a jaké 

mají parametry. Zjistit 

šířku a rychlost průtoku. 

Pro určení  těchto 

neznámých existovaly 

přesné postupy.  Při 

prozkoumávání okolí 

museli být vyzvědači 

pozorní a nenechávat za sebou zřetelné stopy. To platilo především 

v místech, kde cesta procházela brodem. 165    

Průzkum močálu: Ten byl v Bělorusku obzvláště důležitý, neboť velké 

plochy  země jsou  pokryty mokřinami. Po bažinách bylo možné  projít,  

avšak jen za určitých okolností. Možné to bylo, pokud byla bahna pokryta 

silnou vrstvou trávy a ostřice, či porostem malých borovic, či velkými 

nepřerušovanými porosty  mechu šířky minimálně 30 centimetrů. Po trsech 

starého hnijícího   mechu bylo možné projet i pásovým vozidlem.166 Tyto 

                                                 
163 Ю. ВЕБЕР, (редактор-составитель), СПУТНИК ПАРТИЗАНА  (третье, дополненное издание),  Москва  
1942, s. 454. 
164Tamtéž, s. 454. 
165Tamtéž, s. 455. 
166Tamtéž, s. 456. 
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znalosti a zkušenosti  byly partyzány i sovětskou armádou využity především 

během operace Bagration.   

 

ROZHOVORY S PAMĚTNÍKY  
 
 

ANATOLIJ  TICHONOVIČ  STANČENKO 1925-2006 
  
    Narodil se ve vesničce Počepy v Mogilevské obl. Po 
okupaci byl deportován  na práci do Německa  (1942). Ze 
zajetí se mu podařilo uprchnout.   Od roku 1943 partyzán 
v oddílu Suvorova. Téhož roku se oddíl spojil s nastupující 
sovětskou armádou.  Jako vojenský vyzvědač působil 
v Bychovské oblasti. Diverzní  skupina, jejíž byl  Stančenko 
členem, překročila Dněpr  zlikvidovala německá palebná 
postavení, a zajistila tak prostor pro nastupující oddíly 
sovětské  armády (1943). Absolvoval školu mladších velitelů 
rozvědčíků. Poté sloužil u speciálního  výzvědného  oddílu 3. 
armády. Od r.  1944 rozvědčík  1208. střeleckého pluku 362. 
Horno-dněperské divize. Téhož roku utrpěl již čtvrté těžké 
zranění, byl hospitalizován, poté demobilizován. A.T. 
Stančenko byl vyznamenán řádem Velké vlastenecké války I. 
stupně, Partyzán Velké vlastenecké války I. stupně,  
medailemi  „Za odvahu“ a „ Vojenské zásluhy“.  Po válce 
žil v Mogilevě.  

 
Narodil jste se v roce 1925. Byl jste tedy na začátku války ještě  velmi mladý. Pamatujete si na 

první den války? 
    Tehdy mi bylo patnáct let. Byla neděle, já byl sám doma. Rodiče odešli na trh v Krasnopoli. Vyšel jsem 
z domova za kamarády a v té chvíli jsme na nebi spatřili asi dvacet nebo třicet letadel. Na křídle jsem rozeznal 
německý kříž. Ty jsem znal, měl jsem doma  malou sbírku letadýlek. Nevěděli jsem však, že začala válka. Na 
vesnici tehdy nebylo rádio ani noviny. Asi po dvaceti minutách bylo slyšet bombardování.Večer se rodiče vrátili 
z města, teprve tehdy jsem se dozvěděl, co se děje. Byla vyhlášena mobilizace. Bratr a otec vstoupili do armády. 
Bratr byl ředitelem  nedaleké školy a ještě než odešel, dal mi klíče a papír s poznámkami pro řemeslníky, kteří 
školu opravovali. Než se vrátí, měl jsem být  ředitelem  já. Bylo mi patnáct let! (smích) Skutečně věřil, že válka 
rychle skončí. 
 
Stihl jste tehdy do školy dojet?  
    Ano, z kolchozu jsem si půjčil koně. Cestou po mně střílel německý pilot v messchersmitu. Pak jsem 
potkal místního úředníka, ten  se mě hned ptal, kam jedu a proč. Vše jsem mu popsal. On měl do školy namířeno 
též. Museli jsme tam zlikvidovat všechny stranické dokumenty. Žádné řemeslníky jsem tam již nepotkal.   
Během několika dní se již začaly objevovat první německé jednotky. Bratr a otec odešli na frontu. Zůstal jsem 
sám s maminkou. 
 
Jak se Vám žilo na okupovaném území? 
    Měli jsme doma pušku, ale tehdy mi to moc nepomohlo. Část vesničanů, včetně mě, byla zajata a 
v transportu poslána do Německa na práci. V Königsbergu v táboře si nás měly vybrat německé firmy na práci. 
Mě však nikdo nechtěl. Nakonec jsem se dostal do tzv. Wartenlageru. Tam jsme dělali černou práci. Velitelem 
byl Němec z Povolží, mluvil dobře rusky. Sloužil Němcům, ale zlý člověk to nebyl.  
 
 
Jak se Vám podařilo z tábora uprchnout?  

Doktor v táboře byl Belgičan. Blížila se již zima a já ho jednou viděl, jak bruslí na ledu. Také jsem to 
chtěl vyzkoušet a tehdy jsme se spřátelili. Nějaký čas jsem mu pomáhal s prací. Jednoho dne mi navrhl plán 
mého útěku. Zfalšoval dokumenty a zapsal mě do seznamu zemřelých. Umíralo hodně lidí, v tom počtu se to 
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ztratilo.  Dostal jsem od něj tzv. Ausweis, dodnes nevím, co tam bylo napsáno. Bylo to  německy s razítkem.  
Řekl mi, že s tímhle dokumentem mohu dojet až do okupovaného Běloruska. Vzal papír a nějakému vojákovi 
řekl, ať mě vlakem odveze na nádraží do Varšavy. Na všechny otázky německých hlídek jsem měl odpovídat: 
„Ich habe Ausweis“ a ukázat dokumenty.  
    Ve Varšavě mě voják opustil. To byl únor 1943. Čekala mě ještě dlouhá cesta. Bylo třeba dostat se zpět 
domů. Na nádraží mě ještě kontrolovala německá hlídka. Když jsem jim však ukázal papír od doktora, nechala 
mě jít. Z Varšavy se mi podařilo dostat se až do Kumunár. To jsem byl již skoro doma. Domů jsem musel dojít 
pěšky. 
 
Jak Vás přivítala maminka? 

Já domů tehdy vůbec nedošel. Měl jsem velký hlad. Cestou jsem narazil na jeden partyzánský oddíl. Ti 
již operovali na obsazených územích. Řekl jsem jim  že jdu domů. Již dříve jsem naštěstí zničil ten německý 
dokument. To by si mohli myslet, že jsem německý agent, a hned by  mě zastřelili. Po válce jsem se však 
dozvěděl, že i kdyby mně uvěřili, tak bývalého vězně by stejně nevzali, potřebovali silné lidi. Mysleli by si, že 
mě bude třeba jen krmit, taky by mě  zastřelili. Já jsem všem říkal, že jsem utekl  od starosty. Máma je sama 
doma a otec s bratrem na frontě.   Tak jsem se  stal členem  Suvorovova partyzánského oddílu.   Matka se až 
později dozvěděla, že jsem zpět a bojuji jako partyzán v lesích.  
 
S matkou jste se tehdy nesešel? Ihned jste se účastnil partyzánských operací? 

Již po krátké době jsem vyrazil na první bojové operace. Dorazili jsme i do naší vesnice. Potkali jsme 
tam policajty, bylo třeba je zastřelit. Na konci války jsem pak zjistil, že jsem postřelil svého souseda Ivana. 
S matkou jsem se však nesetkal. 
 
Proč si myslíte, že někteří Bělorusové, jako třeba váš soused, kolaborovali a vstoupili do policejních 
oddílů?   
Oni se stali pány. Bez znalostí, bez vzdělání, bez úsilí. Je to stejné, jako se vstupem do komunistické strany. 
Hledali tu lehčí cestu.   
 
Jaký byl život partyzánů, kde jste  získávali proviant?  

Znal jsem dobře okolí, kde náš oddíl operoval. Vyrůstal jsem zde, proto jsem se stal partyzánkám 
vyzvědačem. Bylo třeba postavit tábory, vyhazovat do povětří koleje.  Tyhle operace  jsme připravovali. 
V našem garnizonu bylo asi 200-300 lidí. K jejich nasycení byla potřeba jedna kráva. Ty jsme brali z okolních 
vesnic. To se nedalo nic dělat. Přišli jsme do vesnice a ten, kdo měl víc než nutně potřeboval, musel krmit 
partyzány. V zimě jsem žili v zemljankách. V létě to šlo bez nich. Trápily nás klíšťata, ale ty jsme prakticky 
ignorovali. Pokud jde o každodenní život, největším problémem byla sůl. Té bylo velice málo.  
   
Jak jste spolupracovali se sovětskou armádou? 

 Můj partyzánský oddíl se v  říjnu 1943 v Karmjanské oblasti  spojil s nastupujícími jednotkami 
sovětské armády. Ihned jsem byl poslán do školy mladších velitelů rozvědčíků 12. záložního pluku, tam jsem byl 
asi 3 měsíce.  V prosinci nás již poslali na frontu.  

 
To byly jednotky 2. běloruského frontu? 

Ano. Byl jsem přiřazen k výzvědnému oddílu na lyžích 1208. pluku 362.  divize. Náš štáb sídlil 
v Nikonovičich. 

 
Popisujete, že vše  šlo velmi rychle. Po zpravodajské  škole  jste byl hned poslán na frontu? 

Ano, už v prosinci se nám u vesnice Pribor  v Bychovském rajóně podařilo zlikvidovat štáb německého 
pluku. To byly operace celého oddílu.  Jeden z nás hovořil dobře německy, byl sníh, a tak měli všichni na sobě 
bílé maskování, nebyly vidět uniformy. Byla noc, tma.   Chybou Němců bylo, že se nezeptali na heslo.  Ten náš 
„Němec“ s nimi  prohodil pár  slov a my ostatní prošli.Tímto způsobem se nám podařilo dojít až k štábu. Měli 
jsme štěstí. Potom  jim to došlo. Ale to už bylo pozdě. Většinu z nich  jsme postříleli. Dokumenty a mapy zničili. 
Neměli jsme skoro žádné ztráty. Bylo to výborné. 

 
Jak se změnila vaše činnost poté, co jste se z partyzána stal vojákem? 

Když jsme se spojili, oblékl jsem uniformu.  Od té doby jsem již civilisty neviděl. Hned jsem byl na 
frontě, od října 1943 do roku 44 jsem stál na frontové linii. Samé stromy bez listí a bez větví, vše zničeno 
granáty. Pamatuji si, jak jsem poprvé uviděl civilistu. Byl to takový psychologický zlom. Nebál jsem se ho, ani 
jsem se nestyděl, jen to byl takový zvláštní  pocit.  No a partyzánům je lépe (smích), armáda, to je úplně jiná věc. 
Partyzány nikdo nikde nečekal. Jejich útoky byly pro Němce neočekávané, o armádě a vojácích  se rychle 
dozvěděli. Vždyť stejně jako my i Němci měli vyzvědače a i  jim  se dařilo získávat jazyky. 
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 Účastnil  jste se i operací, jejichž cílem bylo chytit německého jazyka? 

Ano. Jazyk  nám jednou  sám vběhl do  rukou. Ve třech jsme byli na rozvědce,  šel s námi i  ženista.  
Ten  zjistil, že miny jsou zamrzlé. Nešlo je zlikvidovat, ale pokud bychom na ně šlápli, tak nás roztrhají.  
Nemohli jsme pokračovat. Leželi jsme a čekali. Byla tma a nějaký německý voják překročil linii. Tam vystřelil 
světelnou  raketu, báli jsme se, aby to na nás nespadlo, to by v nás propálili díru.  On nás vůbec neviděl, ale byl 
blízko. Leželi jsme těsně za sebou. Zatahal jsem toho přede mnou  dvakrát za nohu, to znamenalo: „Akce“.  Ten 
skočil  na Němce  on  se tak  lekl, že omdlel. Nesli jsme ho asi 50 metrů. Ale byl těžký. Tak jsme ho postavili na 
zem a on začal křičet.  Dal jsem mu pár facek a on přestal. Jít dál ale nechtěl.  Vyndal jsem nůž a trochu jsem  
pobídl. To ho přesvědčilo, aby s námi šel.  
 
Jak probíhal jeho výslech? 
Chytli  jsme jazyka.  Předali jsme ho velitelům, tím náš úkol skončil. 
 
 Ne vždy se asi tak dařilo? 
  Ne, to tedy ne,  už v následujícím měsíci byl tento oddíl zlikvidován.  Cílem této neúspěšné operace 
bylo prolomit německou obranu u vesnice Tajmonovo.  Měli jsme se v noci dostat  přes řeku. Náš velitel ale 
udělal chybu, celou noc jsme bloudili po zamrzlém Dněpru a k  Tajmononovu jsme se  dostali těsně před 
rozbřeskem.  Němci tam  měli udělané drátěné zátarasy. Náš voják   měl dráty  přestříhat, v tom momentě  nás  
spatřili. První kulometná dávka mu prostřelila obě ruce. Byl jsem těsně za ním potřísnila mě jeho krev. Druhá 
dávka ho již zabila. Byli jsme na řece, Němci  všude kolem na březích,  neměli jsme šanci!  Zpět už jsme též jít 
nemohli.  Zachránila nás až těžká palba našeho dělostřelectva na německá postavení. Byl jsem tak unavený, že 
jsem nemohl ani běžet.  Když jsem se plížil ven, spatřil jsem  svého kamaráda, jak leží u stohu sena.  Nemohl 
jsem se  u něj zastavit, ale vrátil jsem se k němu až v noci. Našel jsem ho, ale už byl mrtev. Vypadalo to tak, že 
byl nejprve raněn na noze. Schoval se ve stohu, tam si rozřízl botu a začal si ránu obvazovat, ale nestihl to, 
střelili ho do boku a pak asi umřel.  Mrtvolu jsme pochovali.  Přežila nás asi jen polovina. Já byl raněn pěti 
šrapnely.To bylo v únoru 1944. 
 
V červnu začala operace Bagration. Jaké jste  při jejím zahájení dostávali rozkazy? 

Já a ještě další  3 rozvědčíci a 1 ženista, v  Bychově jsme měli zlikvidovat německá palebná postavení, 
která  na druhé straně Dněpru vystřelovala světlice, které osvětlovaly řeku a široké okolí. Poté jsme měli třemi  
svítícími náboji dát signál, že je možné překročit řeku. Měli jsme malou loďku,  na ní jsme se dostali na druhý 
břeh. Kousek od hřbitova byla nějaká betonová budova a tam vybuchovaly bomby. Asi tam byl nějaký sklad 

munice, který rozstřílelo naše dělostřelectvo. Tak jsem chlapcům 
řekl,  že bychom mohli projít mezi hřbitovem a tím vybuchujícím 
skladem.  Tam Němci určitě nebudou.  Dostali jsme se do města 
byla noc. Ženista začal hledat miny, abychom mohli projít. Šlo to 
pomalu. Tak jsme se  rozhodli, že půjdeme  po záhonech se 
zeleninou, tam snad miny nebudou.  Risk se vyplatil. Pak tam  už 
byly koleje od tanku, tak jsme šli po nich, ani krok stranou.  Došli 
jsme až do centra.  Napravo nádraží, nalevo těžká palba, ale 
uprostřed klid  a my jsme byli uprostřed.  Již jsme viděli  palebná 
postavení  osvětlující  Dněpr. Pustili jsme tam dávku z kulometu. 
Nikdo  palbu neopětoval. S dalším palpostem jsme udělali to 
stejné.  Dali jsme smluvený signál.  Úkol byl splněn. Naše vojska 
bez jediné ztráty překonala řeku a začala osvobozovat Bychov. 
Už jsme měli takovou optimistickou náladu. V Bychově jsme pak  
potkali Sockého. Za války spolupracoval s Němci. Bylo vidět, že 
se chystá uprchnout. Všimli jsme si koně a připraveného povozu. 
Vešli jsme do jeho domu. Byla tam  jeho manželka a patnáctiletá 
dcera.   Od začátku války neviděla ruskou uniformu. Hned se nás    
ptali,co tu  děláme, vždyť tu jsou  Němci. Socký nám hned nalil 
vodku.  Již dříve jsme byli  varování, abychom nepili vše, co 
nabídnou, aby nás neotrávili. Socký tak  musel pít jako první.  
Nakonec  jsme se i  najedli a ještě nám dal vodku na cestu.  

Začalo svítat. Již jsme viděli naši pěchotu, pancíře byly ještě trochu pozadu.   Začali stavět pontony přes Dněpr.  
No ale my jsme již byli opilí a  to tak, že jsme ztratili jednoho rozvědčíka. Ten nás dohnal až v Minsku. (smích) 
Za tuhle operaci jsem dostal medaili  za odvahu a  naše divize dostala jméno Horno-dněperská.  
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Jak jste se probojovali do Minsku? 
Další řekou na cestě byla Berezina. Cestou jsme však dostali překvapivý rozkaz vrátit se a pokračovat 

jinudy po levém břehu řeky směrem na jih.  Dorazili jsme až na silnici Mogilev – Minsk k městu Berezino.  Ještě 
než jsme dorazili, naše prvosledové jednotky již osvobodily Berezino a pokračovaly dále v postupu. Most však 
hlídaly jen dívky od  protiletadlové obrany. Ty však byly postříleny jakousi zbylou německou jednotkou,  která 
se neočekávaně vrátila do města. To bylo moc smutné. Museli jsme  zabránit Němcům  zbourat most a znovu 
osvobodit Berezino.  Útok začal pod těžkou kulometnou palbou německých vojáků. Před námi to již zkoušela 
pěchota,  my jsme nyní prakticky běželi po jejich mrtvolách. Zůstala nás asi polovina, ale most byl zachráněn. 
Právě když jsme vytlačili fašisty, obsadili jejich zákopy a zprovoznili polní telefon, objevila se náhle německá 
letadla,  vyhodila nad  Berezinem desant a bombardovala druhý břeh řeky. Přiběhl k nám  nějaký místní chlapec 
s tím, že ví, kde jsou ti němečtí výsadkáři.  Informaci jsme předali našemu dělostřelectvu a ti na ně pustili lavinu 
Kaťuší.  Němci již neměli šanci, ve městě jim již zůstal jen jeden opěrný bod,  který Kaťuše nezničily.  Ten jsme  
měli  zlikvidovat my.  Jak jsme tam běželi, škobrtli jsme a já jsem spadl přímo před Němce, který po nás předtím 
střílel, došly mu náboje. Skočil jsem na  něj a ze všech sil ho udeřil pažbou do hlavy.  Dodnes si pamatuji ten 
jeho vyděšený pohled. Po cestě do Minska jsme prošli ještě několika menšími boji. V osvobozeném  Minsku 
jsme zůstali týden, odpočívali a chránili město.  
 
Dodnes je vidět, že jste byl těžce zraněn. Kde se vám to stalo? 

Dále jsme pokračovali přes Litvu do východního Pruska.  U Königsbergu  jsem byl počtvrté a naposledy 
raněn, ale to nebylo v boji. Vypravil jsem se za velitelem pluku pro dopis od maminky. Cestou jsem uslyšel, jak 
odněkud letí dělostřelecký granát. Skočil jsem na zem,  granát dopadl nedaleko ode mě  a já byl odmrštěn 
tlakovou vlnou, celou pravou polovinu jsem měl posetu šrapnely. Půl roku jsem se léčil. Nejprve mě poslali 
letadlem do Kaunasu. Když jsem byl už  schopen transportu, převezli mě do Moskvy. Stal jsem se Invalidou 2. 
stupně. Bylo  mi tehdy 20 let.  
  
Jak jste se po válce setkal s rodinou, přežili všichni? 

Já jsem přijel domů v lednu 1945. Bratr se vrátil na  jaře, když 
demobilizovali všechny učitele. Tehdy jsem mu také vrátil ten seznam pro 
řemeslníky, zůstal u nás doma. Ihned poté, co mě v lednu demobilizovali, 
pátral jsem i po otci. Zjistil jsem adresu a napsal mu dopis. Za pár týdnů 
jsem dostal odpověď od jeho velitele pluku, kde otec sloužil. Psal: „Váš 
otec bude brzo doma, byl lehce raněn, stoupl na lehkou protipěchotní 
minu, všechny problémy však budou rychle vyřešeny, nemusíte   mít 
obavy“.  Krátce po tomto dopisu jsem však dostal úmrtní list. Do rány se 
mu dostala infekce, následovala otrava, už mu chtěli nohu uříznout, ale 
než to stačili udělat, zemřel. Byl již na cestě domů u Varšavy. Byl 
velitelem u ženistů. Pochován je v Polsku ve městě Grujevec. Jednou jsem 
se tam byl podívat. Maminka válku nepřežila. Byla doma sama. Němci za 
ní chodili, vyptávali se, kde je její syn. Ona  jim řekla, že byl zajat a poslán 
do koncentračního tábora. Zpočátku  ještě  nevěděla, že  jsem v okolních 
lesích s partyzány. Dozvěděla se to až později. Život za války byl těžký. 
Maminka z toho všeho  onemocněla a zemřela. Když jsem se vrátil domů 
já,  ona už nežila.  Zůstalo nás  málo, mého bratrance popravili jako 
nepřítele lidu ještě před válkou.  

 
Jaké to bylo vrátit se zpět a začít nový život? 
 Nastoupil jsem na průmyslovou školu, pak jsem se dostal do 
Moskvy na institut energetiky a od roku 1958 jsem pracoval v Mogilev-
energo. Nyní jsem již samozřejmě v penzi.  

Dnes bych   řekl, že válka byla nejlepší dobou  mého života. Vše 
bylo tak prosté: „To byl  přítel a to byl protivník a protivníka bylo třeba 
zabít.  Nepřátelé, ti byli i po válce,  ale zabíjet jste je již nemohl.“ 
 
 
(Rozhovory a Anatolijem Tichonovičem Stančenkem jsem vedl v červenci 
a říjnu roku 2005 v jeho bytě v Mogilevě a na jeho dače v Polikovičích) 
 
 
 
A.T.Stančenko s medailemi a vyznamenáními. 
Partyzánskými (nahoře) vojenskými (dole)     
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LJUBOV PAVLOVAVNA LATIPOVÁ 
 

 
 Narodila se v r.1922 nedaleko  Mogileva. Před válkou 
studovala střední školu. Během okupace pomáhala partyzánům 
z 121 oddílu v Mogilevské oblasti. Po válce dokončila vzděláni, 
vdála se a  dnes  žije se svým mužem  v Mogilevě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jak si vzpomínáte na první dny války?  
 Německý útok přišel nečekaně. Bylo mně tehdy 19 let a  právě jsem končila druhý ročník pedagogické 
střední školy. Měla jsem se stát učitelkou. Válka za začala bombardováním, nejprve bombardovali závod 
Šolkovoje.   
 Celou naši třídu poslali kopat protitankové příkopy na Buničeskoje pole. Je to tady kousek, asi 10 
kilometrů směrem na Minsk. (otáčí se a ukazuje směrem na západ)  Bylo tehdy velké horko. Kopali staří i mladí.  
Byl tam velký boj na Buničeskom poli.  Němci však nakonec Mogilev obešli. Překonali Dněpr a pak pokračovali 
na Smolensk. Tam už je pak přímá cesta na Moskvu.  
 
A co bylo s Vámi mohla jste zůstat v Mogilevě, pokračovala jste ve studiu?  
 My zůstali tady. Naši vojáci byli špatně vybavení. Chudáci chodili pěšky s puškami,  ale Němci ti se 
vozili. To byl velký rozdíl!   
 Po čtrnácti  dnech se přestaly kopat zákopy. Já jsem pak pěšky odešla domů k rodičům. Žili 30 
kilometrů odtud. Na cestu jsem si vzala oblečení, vše ostatní jsem nechala tady na koleji. Němci už byli všude 
kolem, zpívali a hráli na harmoniku. Měla jsem blond vlasy, ale Němců jsem se bála. Židé to měli velmi špatně. 
Němci na ně křičeli: „Jude“. 
 
 Kdy a jak se začal organizovat odboj?  
 V okolí je tu hodně lesů. Za další dva týdny se již v začaly formovat první oddíly. Říkalo se tomu tam 
Usakinské lesy nedaleko Kličeva, tam se zformoval partyzánský tábor.  
 Velel mu Osman Kasajev. Byl to Kabardino-Balkarec, původně byl v Bobrujsku  plukovníkem. S dalšími 
pěti důstojníky utekl do lesa. Vykopali zemljanku. Jídlo sháněli, kde se dalo. Jednou přišli do vesnice pro jídlo 
Němci, jindy zase oni. Nedalo se nic dělat - jíst se musí.  
 My jsme partyzánům prali, nosili jsme jim i jídlo.  Časem jich  už tady  byla  spousta, za rok dva už byli 
všude -  Pavlovský oddíl v Biliniči a tak…  
 
  
A jaký byl život?  
 V Mogilevě Němci upevňovali svoji  moc.  Lidé pěstovali pšenici a pekli chléb,  museli dávat Němcům.  
 Kasejevův oddíl držel Kličevský a polovinu Mogilevského  rajónu.  Země byla rozdělena na 
partyzánské a  německé oblasti.   Přes partyzánské oblasti se Němci  báli projít.  
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Z čeho jste měla největší strach? 
 Víte…Němci měly takové letadlo Rama. Z něj na nás házeli zápalné bomby a stříleli z kulometu. Když 
jsme ho viděli, okamžitě jsme utíkali schovat se do lesa, pod most nebo do nějaké trubky, která by nás ochránila. 
Kolikrát byli tak nízko, že bylo vidět pilota. Někdy stříleli z kulometu krávy.  V roce 1942 jich tu létala spousta, 
házely zápalné bomby.  Náš dům zůstal, celá vesnice, ale vyhořela. V zimě je zde mnoho sněhu. Když postříleli 
krávy, lidé a partyzáni pak trpěli hladem. Hladový člověk toho moc nezmůže. Válka to je boj o život! Hlavně 
aby nebyla válka. Jsem pro sovětskou vládu.  Ted je mi 83 let. Už jsem je všechny přežila.  Kasajev byl přísný 
velitel. Zabili ho v roce  1943  během blokády. 

 
Co to znamenalo blokáda? 

 Němci udělali rojnici a pochodovali skrz les. Stříleli po všem co se hýbalo.  Kasajev se o plánování 
blokády dozvěděl s dvoudenním předstihem. Podařilo se jim dostat přes řeku Druť. Kasajev byl ale až příliš 
sebevědomý, měl černou  burku a ze sedla koně začal střílet. Tak ho viděl letec za Ramy. V černé burce byl 
velmi dobře vidět a pilot ho  zastřelil. Kdyby se neodlišoval od ostatních, asi by přežil. Po válce byl pochován na 
Vaskrestinském hřbitově. 
 
Setkala jste se během vály s kolaborací a kolaboranty?  

To je těžká otázka. Existovaly  partyzánské soudy. Zrovna jeden tady nedaleko v Budišti. Tam zasedaly 
tři soudci. Já znala dva z nich, Sidorveského a Pakatejeva. Na nich závisel osud mnoha lidí.  
Bylo tu dost kolaborantů. Některé ženy žily s Němci. Některé z hladu, jiné z politických důvodů - těžko 
rozhodnout. 
 Vzpomínám si, jak těsně před koncem války k nám přijeli dva bratři, kteří celou válku spolupracovali 
s Němci. Přivezli celý vůz soli. Sůl byla tehdy nad zlato, chtěli tím vykoupit své hříchy.   Bratři však byli 
souzeni. Nejprve jim řekli že je pošlou do tábora, řekli jim, že je třeba jit pěšky.  Cestou je ale v lese zastřelili.  
 
 
Co si dnes myslíte o Stalinovi a jeho roli ve válce?  
 Stalin byl přísný člověk. Sebemenší přestupek byl tvrdě trestán. Kdyby třeba můj muž přejel v Berlině 
do jiné než sovětské zóny,  dostal by 58 paragraf -  vlastizradu. Za sebemenší přestupek  odesílali  na 5 a  6 let na 
Sibiř. Sovětská vláda nám však  dala hodně. Především vzdělání.  Sama jsme toho svědkem. Ve vesnici nás bylo 
200, jen tři z nich uměli psát. Sovětské vlády bylo třeba.  
  
A jak jste se měla po válce Vy?  

Když válka končila, šla jsem rovnou do 3. ročníku. Partyzáni mně dali potvrzení, že jsem jim pomáhala.  
Poslední válečnou zimu jsem viděla, jak tady Němci mrznou. Líto mně jich nebylo.  
 Pak jednoho májové dne v pět hodin ráno slyším střelbu a křik Hurá hurá…válka skončila. Jaká radost! 
Vyučování  bylo toho dne  zrušeno. Všichni vyběhli na náměstí. Proto dodnes chodím každý rok 9. května na 
manifestaci a nikomu nepřeji válku. 
 Dnes se mám  dobře,  Lukašenko je dobrý prezident,  je vlastencem, já za něj hlasovala. Dlouho jsme žili 
v jedné místnosti čtyři, pak jsme dostali byt.  
 
 
A co vaši příbuzní. Přežili válku.  
 Bratr zahynul bylo mu sedmnáct let. Ze života toho moc nepoznal, zahynul u Magdeburgu. Leží tam 
v bratrské hrobce. Když Němci v r. 1941 zaútočili, bylo mu teprve 15. Když však byli Němci v r. 1944 
vytlačováni,  město zůstalo bez vlády-hrozila anarchie. Proto sovětské velení nechávalo partyzány od  velitele 
čety výše tady v Mogilevu, aby tomu zde veleli. Prosté vojáky poslali na frontu, s nimi se tak dostal i můj bratr.    
 S mužem jsem se potkala až  po válce, on došel od Moskvy do Berlína. Žijeme doteď spolu. Má spoustu 
vyznamenání. Maminka ani otec válku nepřežili.  
 
 
 
 (Rozhovor s Ljubou Pavlovnou Latinovou  jsem vedl v létě  roku 2006 v Mogilevě) 
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STANISLAV STANISLAVOVIČ ŠUŠKEVIČ 

 
 Narozen v r. 1934 v Minsku, zde žil i během války. 
V roce 1956 ukončil studium na BGU. V roce 1973 se stal 
profesorem a členem Akademie věd. V r. 1990 členem nevyššího 
sovětu BSSR. Mezi lety 1991-1994 byl  jeho předsedou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když začala válka bylo  Vám šest let. Pamatujete si na 22. června, tedy na den útoku? 
 Ovšemže si to pamatuji. Byli jsme s babičkou v parku, tady v Minsku nedaleko. Viděli jsem jen pár 
letadel. Za dva dni  pak začalo bombardování. Minsk hořel. 
 

Váš otec Stanislav Pjatrovič byl zatčen již v roce 1936 a odeslán na Sibiř, nejprve do tábora, poté do 
vyhnanství, odkud se vrátil až v roce 1949. To znamená, že těžká válečná léta, prožívala vaše rodina 
v okupovaném Minsku bez otce. Jaký to byl život?  
 Ano, byl Krasnodarském v kraji, rajon Rikitasej. S otcem jsem si psal již před válkou. Pak to bylo 
složitější. První poválečný dopis mi přišel dva dni před osvobozením ještě na naši starou adresu. Napsal mi  
novou adresu, tehdy byl už ve vyhnanství. V r. 1948 se vrátil, v Minsku zůstat nemohl, tak začal učit ve škole 
v Danilovičich, ale za pár měsíců ho opět zatkli a poslali zpět.  V r. 1956 se pak vrátil, později byl i 
rehabilitován. On věřil v komunistické ideály skoro do konce svého života v roce 1991.  
 

Dost často jezdím do Běloruska. Vždy silně cítím, že válečná zkušenost velmi ovlivnily myšlení lidí. Skoro  
každý má v rodině partyzány.  Jak válka ovlivnila život vaší rodiny?  
 To je těžké říci. Válka byla spojena s řadou represí a omezeními. Minsk z velké části vyhořel. Náš dům 
však zůstal stát. Požár totiž změnil směr. Byl to starý, malý, dřevěný, jednopatrový dům. Tam kde je dnes 
filharmonie, tam přibližně stál náš dům, byl šestým nevyhořelým. Život tehdy na předměstí Minsku byl takový 
vesnický. Lidé pěstovali zeleninu brambory a žili jako rolníci.  
 Neřekl bych, že Němci byli horší okupanti než jiní. Rozdíl byl v tom, že oni velmi přísně reagovali na 
jakékoli příznaky odporu. První vagon ve tramvaji byl pro Němce, druhý pro obyčejné obyvatele. Pod první 
vagonem třeba vybuchla bomba. Druhý odpojili, obklíčili. Deset nebo dvacet lidí zastřelili, aby vyděsili 
obyvatelstvo.  Byly také likvidace Židů. Velký vliv na obyčejný život jsem však necítil. Všichni muži byli 
posláni na frontu. Jak lidé žili do války, tak žili i dál.  
 

Jaký byl život vaší rodiny?  
 Babička měla 12 dětí, moje maminka měla tedy 11 sourozenců. Tři z nich však umřeli ještě jako děti. 
Bratrů měla 5, ti všichni zahynuli ve válce. Z otcovy strany umřeli též skoro všichni, jen strýc Janek  byl ještě 
mladý, tak ho do armády nevzali. Další pak pracoval na dalekém severu. Ostatní však  zahynuli.  Za války 
zemřel  každý čtvrtý, pokud bychom počítali i represe, pak každý třetí. Každá rodina měla oběti.  
 Genocida běloruského národa byla největší v Evropě. Srovnávat počty obětí je nepěkné. Chci dát jen 
příklad. Jen Židé byli podrobeni větší genocidě. Tady procházela fronta tam a zpátky. Nejvíc trpělo civilní 
obyvatelstvo.  
 

Vy jste byl tehdy ještě velmi malý. Co jste celé dny dělal. Bylo možné chodit do školy a tak?  
 Školy se tady otevíraly,  byly i pokusy mě do školy dostat, ale moje maminka byla učitelka, tak mě 
učila doma. Měli jsme taky velkou knihovnu, číst jsem se naučil ještě před válkou. Mojí nejoblíbenější knížkou 
byla Malá Sovětská encyklopedie.  Po válce jsem pak šel rovnou do 4. třídy. Pokud někdo však  neměl možnost 
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u koho učit, tak ti pak šli do první třídy. Když se v r. 1944 život vracel do normálních kolejí, poslali mě rodiče 
rovnou do čtvrté třídy.  Byl jsem ve třídě nejmladší.   
 

Setkal jste se za války s partyzány?   
 Můj starší bratr byl partyzánem. Jejich dům vyhořel a oni utekli na venkov. Bylo to zvláštní, žili jsme 
na jedné ulici, jejich dům shořel, ještě další dům též a pak náš, ale k tomu se požár nedostal.  
Párkrát jsem viděl střetnutí, jak chytaly Němci partyzány a tak. Můj spolužák utekl z Minského ghetta 
k partyzánům. Pak z gheta vyvedl celou skupinu. Bylo mu jen dvanáct let!  
 V Bělorusku byla celá řada partyzánských skupin. Na západě byly oddíly Polské Armije Krajowej. 
Vznikalo zde mnoho místních partyzánských oddílů. Někteří partyzáni byli posláni  z Moskvy. Hlavním cílem 
sovětské vlády bylo všechny hlavní otázky rozhodnout v Moskvě.  
 

Měl jste možnost komunikovat s otcem během války? 
 Šlo to až  od léta r. 1944. Někdy v srpnu dostal dopis od nás. My pak dostali odpověď v září.  Nemohl 
často psát. Měl přesnou normu, kolik dopisů mohl odeslat. Byl na Sibiři, dopis tam šel měsíc.   
 

Jakým způsobem ovlivnila válka jeho život ve vyhnanství?  
 On se o válce moc nedozvěděl. Všechny informace byly pro obyvatele SSSR zvláště upraveny. Často 
daleko od pravdy. Bylo těžké nalézt pravdu.  Všichni jsme byli pod vlivem těchto informací. Všichni byli 
imperialisté. Informace o kapitalistických zemích jsme neměli. Teď je těžké si to představit. Až v r. 1966, když 
jsem byl na Ljubljanské universitě, pak v Polsku a i jinde. Tam jsem si teprve plně začal uvědomovat. Trochu se 
to lišilo v Pobaltí. Tam to bylo trochu otevřenější.  
 
Bělorusko je jiné než země od něho  na západ.  Mám někdy takový dojem, že lidé na západě nerozumí 
tomu, co se děje tady.  I válka zde byla trochu jiná.  
 Bělorusko bylo součástí Velkého knížectví Litevského. Po třetím rozdělení Polska se však Bělorusko 
stalo součástí Ruska. Do té doby to byla normální evropská země, sice méně rozvinutá, především proto, že tu 
nebylo mnoho transportních komunikací, nebyly zde mořské přístavy ani velké řeky. Když se však Bělorusko 
stalo součástí Ruska, přišla celá řada zákazů. Země se začala rozvíjet spíše asijským způsobem.  Nebylo možné 
studovat v zahraničí. Bělorusko bylo rozděleno. Povstání v r. 1863 bylo poraženo.  Rusko zde zavádělo 
neevropská práva. To pak pokračovalo za sovětských časů.  
 Centrem běloruské kultury je Vilnius - Vilno. Litevci patřili mezi největší odpůrce Paktu Ribbentrop-
Molotov, paradoxem historie však  zůstává, že díky němu získali své hlavní město. Pokud se podíváte do 
Běloruské klasické literatury, tam pochopíte, co Vilnius pro Bělorusko znamená. Dodnes jsou to oblasti etnicky 
Běloruské.  
 Bylo by však hloupé dnes opět otevírat tuhle otázku. Etnicky běloruká území jsou i v Rusku. Opravy 
hranic nevedou k dobrým výsledkům,  a proto bylo rozhodnuto a běloruský parlament to svého času i potvrdil, 
že do budoucna budeme zemi rozvíjet v těch hranicích, které byly dohodnuty na Jaltské konferenci. 
 Pokud jde o druhou část vaší otázky, pak musím říct, že v západní Evropě naprosto nechápou, co se 
v Bělorusku děje, a myslím, že ani nejsou schopni  to pochopit. Evropská unie je schopna pomoci Bělorusku jen 
symbolicky. Některé jednotlivé země, jako třeba Polsko, Slovenko, Česko, které podporují třeba běloruské 
studenty. Ty mohou mít i konkrétní vliv. Režim se dokonce zalekl a přestal studenty vyhazovat, neboť by ztratil 
velmi schopné studenty.  Byl jsem na mnoha setkáních EU, NATO, Rady Evropy a slyšel celou řadu projevů, 
které když Bělorus slyší, jen těžko chápe, odkud a proč mohl vzniknout takový zkreslený pohled na naši zemi. 
Němci snad rozumí lépe než třeba Francouzi.  
  
 (Rozhovor s S. Šuškevičem  jsem vedl v létě  roku 2006 v jeho bytě v Minsku) 

 

 

 

 

 

 

 



 56

EPILOG 

 Sovětské vítězství ve válce bylo draze zaplacené. V Minsku zahynulo 

více než 60 procent obyvatel. Město bylo natolik zničeno, že bylo stejně tak 

jako po r. 1067 rozhodnuto postavit je na novém místě. Bělorusko ztratilo 

mezi lety 1941 – 1945 více než polovinu svého národního bohatství. Nejtěžší 

ztráty však byly na lidských životech. V BSSR zahynul každý třetí člověk, tj. 

2,2 milionu lidí,167 380 tisíc obyvatel bylo deportováno na práce do Německa. 

Bylo zničeno 209 měst a městeček, 9 200 vesnic, z toho 620 bylo vypáleno 

kompletně se všemi obyvateli. Před koncem války uprchly  desetitisíce 

obyvatel ve strachu před sovětskou moci s ustupující německou armádou na 

západ.   Až v roce 1971 dosáhlo Bělorusko předválečného počtu obyvatel.168 

Běloruko představovalo po ukončení II. světové války nejzničenější evropský 

stát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ, Учебное пособие для ВУЗов, колледжей, лицеев, гимназий и школ 
Минск, Беларусь 1997, s. 359.  
168 ZAPRUDNIK, J., Historical dictionar of Belarus, London 1998. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Бакалаврская работа описывыет и анализирует вопросы, 

связанные со возникновением, развитием и исходом партизанского и 

подпольного движения на территории Беларусской Советской 

Социалистической Республики (БССР) во время Великой Отечественной 

войны. Целью данной работы было найти ответ на вопрос: имело-ли 

белорусское движение сопротивления только местное значение или 

повлияло в целом на развитие стратегической обстановки на Восточном 

фронте. 

 Кроме этого бакалаврская работа описывает сложные отношения 

между партизанами  и гражданским населением. На многих примерах 

было показано, что поддержка гражданского населения являлась очень 

важным моментом для успеха партизанов.  Особое внимание также 

уделялось разведывательной и диверсионной работе партизан и 

подпольщиков. Коротко тоже описана деятельность польской Армии 

Краевой в западной Беларуси.  К работе были приложены и 

воспоминания сведетелей этих событий.  

В заключении работы была обобщена главная информация, 

связанная с тремя этапами партизанского движения на территории 

БССР.  Работа приходит к выводу, что белорусское движение 

сопроотивления, в котором участвовало более чем 200 тысяч  человек, 

имело колоссальное стратегическое значение.   

 

 

 

 

   

 

 

 


