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Abstrakt

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  československo-sovětskými  vztahy  a  vlivem,  který  na  jejich 

formování měl čs. vyslanec v SSSR Zdeněk Fierlinger. Jejím cílem je náležitě popsat průběh událostí  

mezi  lety  1939‒1945,  které  nejvíce  ovlivnily  specifickou  povahu  diplomatických  vztahů  mezi 

Československem a Sovětským svazem během Druhé světové války a zhodnotit jak moc do těchto  

událostí zasahoval Zdeněk Fierlinger. Vedlejším cílem práce je charakteristika diplomatické činnosti  

Zdeňka Fierlingera,  ověření  či  vyvrácení  vžité  představy,  že  se  jednalo o zrádce státu a  konečně  

zjištění, zda jeho politické a diplomatické kroky byly motivovány vidinou osobního prospěchu nebo 

ideologickými příčinami.



Abstract

This diploma thesis deals with Czechoslovak-Soviet realtions and influence of czechoslovak 

ambassador in USSR Zdeněk Fierlinger had on their formation. Its aim is to properly describe 

the course of events  between 1939 and 1945, which most  affected the  specific  nature of 

diplomatic relations between Czechoslovakia and Soviet Union during the World War II and 

to evaulate how much Zdeněk Fierlinger intervened in these events. The secondary aim of the 

thesis is to characterize the diplomatic activity of Zdeněk Fierlinger, to verify or refute the 

common idea that he was a traitor of the state and finally to find out whether his political and 

diplomatic steps were motivated by the vision of personal gain or ideological causes.
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1. Úvod
Druhá světová válka doznala značných odborných či méně odborných rozborů a prací, které 

se  zabývají  převážně  jejími  dějinami  válečnými.  Nicméně  pro  pochopení  jejích  příčin  i 

následků jsou mnohem podstatnější její diplomatické a politické dějiny. Střetlo se v ní velké 

množství  států včetně Československa,  zastoupeného jednak protektorátní  vládou a jednak 

vládou Londýnskou. Každá z těchto vlád stála na jiné straně v tomto konfliktu. 

Protektorátní  vláda  byla  stínem  předválečného  Československa.  Okleštěná  o  pohraniční 

oblasti a celé Slovensko však neměla tato vláda ani dost prostředků, ani vůle projevovat se 

nějak jinak než jako součást Třetí říše, kterou zůstala ze všech Němci okupovaných oblastí 

nejdéle. 

Proti tomu působila naše exilová vláda sice svobodně a hrdě, ale její zdroje nebyly veliké a i 

ona musela vynakládat velké úsilí, aby našla mezi Spojenci zastání pro československou věc.

Mezi západními Spojenci, u kterých se dalo počítat s již zažitou diplomatickou tradicí se jí v 

tomto ohledu dařilo pracovat snadněji než se Sovětským svazem. Bylo to způsobeno jednak 

nejasnou situací okolo Československa do léta roku 1941, kdy byl Sovětský svaz v rámci 

Velké vlastenecké války vtažen do 2. světové války a jednak situací naší exilové vlády mezi 

březnem 1939 a zářím 1939, kdy Československý stát přestal existovat a jen vypuknutí války 

otevřelo našim politickým činitelům v zahraničí možnost obnovy jeho nezávislé existence v 

rámci osvobozování území okupovaných nacistickým Německem.

Předním zastupitelem Československa  v  Sovětském svazu  byl  Zdeněk  Fierlinger.  Člověk 

nevšední  povahy  s  velmi  zajímavou  minulostí.  Člověk,  který  sice  působil  jako  vyslanec 

Československa v Sovětském svazu, ale někdy se choval,  jako by tomu bylo  naopak.  Na 

druhou stranu to  byl  také  člověk velmi  energický a  pracovitý.  Dlouholetý  a  blízký přítel 

prezidenta  Edvarda  Beneše,  bývalý  ruský  legionář  a  diplomat  s  mnohaletou  praxí.  Před 

válkou vystřídal několik diplomatických postů a napsal několik knih.  Po válce se stal  pro 

některé politiky z Londýnské exilové vlády zrádcem a i prezident Beneš se jeho přátelství 

zřekl.

Ve své práci hodlám nalézt odpovědi na klíčové otázky týkající se československo-sovětské 

diplomacie a osobnosti Zdeňka Fierlingera. 

Jak se formovaly vztahy mezi československou exilovou vládou a politickými představiteli 

SSSR během Druhé světové války?

Jaké klíčové momenty mohou pomoci rozdělit historii těchto vztahů na druhoválečné časové 

ose?
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Do jaké míry plnil Zdeněk Fierlinger zadané úkoly v zájmu státu a do jaké míry jednal při 

jejich plnění v zájmu Sovětů?

Co bylo příčinou specifického politického jednání Zdeňka Fierlingera?

Byl  Zdeněk  Fierlinger  osamocený  pracovník  nebo  se  jeho  případné  protistátní  jednání 

odehrávalo v intencích větší organizované skupiny? 

Struktura práce je  chronologicky řazena a zaobírá se obdobím let 1939‒1945. Každý rok je 

zpracován jako samostatná kapitola, ale časové rozmezí určitých událostí zasahuje i do více 

roků  najednou.  V  takových  případech  jsem  zařadil  popis  události  do  roku,  kdy  dosáhla 

největšího významu, nebo kdy nejvíce ovlivnila čs. exilovou vládu.

Při tvorbě diplomové práce budou využity prameny různorodé povahy. Předně se bude jednat 

o  archivní  materiály  získané  z  Archivu  Ministerstva  zahraničních  věcí  ČR,  Archivu 

Národního muzea a Archivu Akademie věd. Dále budou použity autobiografie a memoáry 

osobností, které se podílely na práci čs. exilové vlády během Druhé světové války. Záměrně 

budou zvoleny memoáry politiků,  kteří  nebyli  přímými tvůrci čs. politického poměru vůči 

Sovětskému svazu, ale spíše fungovali jako pozorovatelé z třetí strany. Své místo v této práci 

má samozřejmě i odborná literatura a monografie na téma československo-sovětských vztahů. 

Pomineme-li vynikající knižní trilogii Ivana Dérera, tak k osobě Zdeňka Fierlingera v českém 

akademickém prostředí chybí jakákoliv ucelená práce, která se věnuje výhradně jeho osobě. 

Bude tedy nutné vycházet předně ze zmínek týkajících se jeho práce v SSSR, kterých ale je ve 

využitých  monografiích  více  než  dost.  Posledními  z  využitých  pramenů  jsou  články  v 

odborných časopisech a internetové stránky. Články budou použity hlavně za účelem získání 

dodatečných  informací  zahraniční(především  angloamerické)  provenience,  které  budou  k 

danému časovému období vztažné a navíc přinesou nové poznatky o celé problematice. 

Nyní bych rád přistoupil ke kritickému zhodnocení užitých pramenů. Z použité literatury si 

negativní kritiku zaslouží především memoáry Zdeňka Fierlingera a částečně i deník Ludvíka 

Svobody. Byly sice pro můj výzkum velmi užitečné, jelikož mi poskytly rámcový náhled na 

jeho politické a diplomatické působení, ale bez použití archivních materiálů a memoárů jiných 

čs. politických činitelů by hrozila mystifikace a zkreslení určitých událostí. Pozitivní kritické 

zhodnocení  si  naopak  zaslouží  memoáry  Prokopa  Drtiny,  Ladislava  Feierabenda  a  práce 

Eduarda  Táborského.  Tyto  autobiografie  mi  při  psaní  práce  nesmírně  pomohly.  Kniha 

Eduarda  Táborského Prezident  Beneš  mezi  Západem a Východem je  velice  poutavé  dílo, 

které  důkladně popisuje historii  československého zahraničního odboje,  ale  i  roli  Edvarda 

Beneše v jeho fungování. Vzpomínkové texty Drtiny a Feierabenda jsou rovněž velice čtivé, 
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ačkoliv se občas zaobírají záležitostmi,  které s tématem mé práce příliš  nesouvisejí. To je 

však u memoárových textů naprosto pochopitelné a nelze to považovat za vadu. 

Z odborné literatury je třeba zmínit několik titulů, které si zaslouží zvláštní pozornost. Předně 

se jedná o knihu Moskva:  objetí  a pouto od Tomana Broda.  Z mého pohledu se jedná o 

významné  dílo,  které  výstižně  a  poměrně  nezaujatě  popisuje  dějiny  československo-

sovětských vztahů.   Knihy Karla Richtera,  které  se týkají  především vojenské stránky čs. 

zahraničního odboje se skvěle uplatnily v kombinaci s memoáry Ludvíka Svobody, protože 

díky nim bylo možné některé Svobodovy vzpomínky lépe zpracovat a některé i vyvrátit. 

Články  v  odborných  časopisech  jsem použil  především  k  vysvětlení  určitých  fenoménů, 

kterými  se  využitá  odborná literatura  nezabývá až  tak  podrobně.  Jednalo  se  především o 

některé vojenské operace Druhé světové války, mezinárodní situaci a polskou problematiku. 

V tomto směru splnily články svůj účel dobře.

Metodologicky jsem při psaní práce postupoval metodou přímou a induktivní.  Na základě 

analýzy  archivních  pramenů  a  jejich  propojením  s  literaturou  jsem  se  snažil  vytvořit 

ucelenější  obraz  vývoje  československo-sovětských  vztahů.  Částečně  jsem  použil  i 

biografickou metodu.  Domnívám se,  že volba  této  metody byla  odpovídající  pro výzkum 

politické činnosti Zdeňka Fierlingera.
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2. První československá republika a Sovětský svaz
Ze  zemí,  které  dnes  řadíme  do  geopolitického  prostoru  střední  Evropy  bylo  postavení 

Československa vůči Sovětskému svazu velmi složité.  Oproti  Německu,  které dalo najevo 

svůj  postoj  vůči  komunismu  skrze  brutální  rozmetání  hnutí  Spartakovců,  ale  zároveň  se 

Sověty spolupracovalo na základě Rapallské smlouvy z roku 1922, byl československý vztah 

k  SSSR  chladnější.  Ale  ve  srovnání  s  Polskem,  které  z  náboženských,  politických  i 

historických důvodů nenávidělo Sovětský svaz potažmo Rusko, byl vztah Československa k 

Sovětům vřelejší.

Sovětské Rusko a Československo si k sobě hledali diplomatickou cestu poměrně dlouhou 

dobu a vina za toto otálení leží z větší části na straně Sovětů, neboť svérázné vedení jejich 

zahraniční  politiky,  která  byla  kromě  rutinních  činností  prokládána  špionáží  a  finančními 

machinacemi nenalezla v Československu živnou půdu. 

2.1 Hillersonova mise a koncepce československé politiky 
vůči SSSR
Prvním  serióznějším  sovětským  zastoupením  v  Československu  lze  označit  misi 

červeného kříže pod vedením S. I.  Hillersona,  která  do Prahy dorazila  8. července 

1920. Kolem bolševiků se však už tou dobou šířila aura nedůvěry a obav. Například 

vyprávění československých legionářů navrátivších se ze Sibiře muselo samo o sobě 

stačit na to, aby u řadového obyvatelstva i u vládních orgánů a odborné veřejnosti 

podkopalo obraz bolševiků v českých očích. Navíc sovětská vláda zpočátku neměla 

zažité  diplomatické  tradice,  a  na carské  se  už  navazovat  nedalo  z  ideologických  i 

zahraničně-politických  příčin. Proto jsou první bolševické pokusy o vlastní budování 

zahraniční  politiky  někdy až  poněkud úsměvné  a  plné  přehmatů.  Samotné  jednání 

Hillersonovy mise tyto obavy jen potvrdilo. Její aktivity se totiž zdaleka neomezovaly 

jen na diplomatické  úkony.  Mimo špionážní  činnost,  organizovala  i  diverzní  akce, 

které měly pomoci v šíření revoluce do zbytku střední Evropy. I přes opakované výtky 

této  činnosti  nezanechala  a  tak  byl  Hillerson následujícího  roku z Československa 

vyhoštěn.1 Není  bez  zajímavosti,  že  během  působení  Hillersonovy  mise  v 

Československu došlo k několika podstatným vnitropolitickým změnám. Nejprve to 

byly  prosincové  stávky  a  oblastní  nepokoje  roku  1920  a  v  návaznosti  na  ně  pak 

rozštěpení sociálně demokratické strany a vznik KSČ na jaře 1921.

S uznáním Sovětského svazu československé vlády také příliš nespěchaly. Částečnou 

vinu  na  tom mělo  dvojí  vidění  budoucího  vývoje  československo-ruských  vztahů. 

1 LUKEŠ, Igor, Československo mezi Stalinem a Hitlerem: Benešova cesta k Mnichovu, Praha 2018, str. 23‒30.
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Předními osobnostmi ve vývoji těchto dvou koncepcí zahraniční politiky byli ministr 

zahraničí  Edvard  Beneš  a  premiér  Karel  Kramář.  Benešův  pohled  se  opíral  o 

realistické  a  flexibilní  jednání  se  Sovětským  Ruskem,  které  mělo  směřovat  k 

normalizaci vztahů. Kramář (snad ovlivněn svou ruskou manželkou, která byla zarytou 

odpůrkyní bolševického systému) zaujímal daleko tvrdší stanovisko.2 

2.2 Československo-sovětská smlouva 1935

Politický  vývoj  v  Evropě,  který  počátkem  30.  let  přerostl  z  hospodářské  krize  v 

uchopení moci Nacisty v Německu, vedl západní státy a jejich spojence k zajištění 

kolektivní  bezpečnosti,  dokonce i  za cenu spolupráce se Sovětským svazem, jehož 

Hitler  vnímal  jako  svého  úhlavního  nepřítele.  Zapojení  SSSR  do  záležitostí 

západoevropských států bylo proto logické, zvláště pokud by se ukázalo nevyhnutelné 

pacifikovat německou rozpínavost válečnou cestou.3

Stejnou politiku volilo i Československo. Ačkoliv smlouva mezi ČSR a SSSR z roku 

1935 byla pouze vedlejším projektem a sama o sobě byla pouze reakcí na spojenectví 

mezi  Francií  a  SSSR,  která  byla  podepsána  necelý  rok  předtím.  Původci  této 

smlouvy(Herriot,  Paul-Boncour,  Barthou)  však  krátce  před  dokončením  jednání 

zmizeli ze scény a jejich místo zaujali zdrženlivější politici v čele s Pierrem Lavalem, 

který věřil v možnost koexistence s nacistickým Německem. I přes tyto změny však k 

podpisu smlouvy došlo.4

V československém prostředí byla smlouva se SSSR přijímána kladněji než ve Francii. 

Komunisté  ji  oslavovali  z  ideologických  důvodů  a  ostatní  ji  mohli  vnímat,  jako 

bezpečnostní  záruku,  která  byla  pro stát  sousedící  s  Hitlerovým Německem velice 

potřebná. Pro Československo a případnou potřebu splnění smluvních závazků SSSR 

vůči němu však bylo třeba, aby jako první zasáhla Francie. Tato podmínka se ukázala 

být klíčovým nedostatkem smlouvy během Mnichovské krize.5 

2.4 Zdeněk Fierlinger čs. vyslancem 1937‒1939

Ještě  než  dorazil  do  Moskvy,  aby zde  zaujal  místo  vyslance  Československa,  byl 

Fierlinger  již  velice  zkušený diplomat.  Měl  za  sebou zastupování  čs.  záležitostí  v 

2 KALVODA, Josef, Role Československa v sovětské strategii, Kladno 1999, str. 21‒30.
3 CARLEY, Michael, Jabara, End of the 'Low, Dishonest Decade': Failure of the Anglo-Franco-Soviet Alliance  
in 1939, in:  Europe-Asia Studies, vol. 45, no. 2 (1993), str. 303-41. Zpřístupněno 11. června 2020. Dostupné 
online: https://www.jstor.org/stable/152863?seq=1
4 KRÁL, Václav, Československo a Sovětský svaz 1917‒1971, Praha 1971, str. 17.
5 KALVODA, Josef, Role Československa v sovětské strategii, Kladno 1999, str. 91.
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takových státech, jako bylo Rakousko, Nizozemí, Rumunsko, USA, Švýcarsko a jiné. 

Všechny tyto země měly pro ČSR strategický význam.6

S ruským prostředím měl  Fierlinger  již  poměrně  bohaté  zkušenosti.  V  roce  1911 

odcestoval  pracovně  do  Ruska,  aby  se  ujal  funkce  prokuristy  u  McCormick 

International Harvester Company v Rostovu na Donu. Během První světové války byl 

jako čs. legionář účasten bojů s Němci u Zborova a dosáhl hodnosti plukovníka. Do 

Sovětského svazu zavítal počátkem 30. let a strávil zde dovolenou. Výsledkem tohoto 

pobytu byla kniha Sovětské Rusko na nové dráze.7

V  této  knize  Fielringer  popisuje  situaci  v  Sovětském  svazu  po  uchopení  moci 

Stalinem.  Jeho  prosovětský  postoj  je  zde  patrný,  ale  ve  srovnání  s  jeho  pozdější 

publikační činností se jedná o objektivnější dílo. Nevystupuje zde až tak kriticky vůči 

západním státům a některé sovětské reformy(náboženství, rodinné právo a policejní 

složky) vnímá částečně kriticky.8

Obrázek č. 1. Zdeněk Fierlinger

Do funkce  čs.  vyslance  byl  Fierlinger  jmenován  1.  října  1937.  Rok  Fierlingerova 

příjezdu  jako  vyslance  Československé  republiky,  byl  zároveň  důležitým rokem v 

sovětských  dějinách.  Sovětský  svaz  se  nacházel  uprostřed  krvavých  politických 

procesů, ale Fierlinger byl vůči nim netečný. Podobně jako pro mnoho zahraničních 

pozorovatelů, tak i pro něj hrála přední úlohu přiznání obviněných. S oběťmi procesů 

nijak  přehnaně  nesoucítil,  ačkoliv  ve  své  korespondenci  přiznává  určitou 

6 S Rakouskem mělo Československo společné hranice.  Švýcarská Ženeva byla  sídlem Společnosti  Národů. 
Rumunsko se spolu s Jugoslávií podílelo na Benešově koncepci tzv. Malé dohody. Nizozemí bylo důležitým 
tranzitním  územím.  USA  byly  hlavním  finančním  centrem  světa.  Archiv  Ministerstva  zahraničních  věcí  
(dále: AMZV), Zdeněk Fierlinger: osobní fond, kart. č. 8, Zdeněk Fierlinger-výkaz osobní.
7 ZÍDEK, Petr a kol., Budovatelé státu: Příběhy osobností, které ovlivnily vznik Československa, Praha 2018, str. 
238‒240.
8 FIERLINGER, Zdeněk, Sovětské Rusko na nové dráze, Praha 1932.
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neortodoxnost  až  hrubost  sovětských vyšetřovacích  metod,  které  donutí  k  přiznání 

kohokoliv.9

Poté, co se Hitlerův zájem obrátil  na Československo a Rakousko, začal Fierlinger 

více  podporovat  snahu  Kominterny  a  SSSR  o  vytváření  kolektivní  bezpečnosti  v 

Evropě. Samozřejmě, že vinu za selhání tohoto projektu dává západním mocnostem. 

Po Mnichovu setrval Fierlinger na svém vyslaneckém postu a snažil se dále důstojně 

zastupovat  čs.  zájmy,  ačkoliv  většinu  času  trávil  spíše  snahou  vysvětlit  Sovětům 

chování druhorepublikových politiků a čs. poměry.

9 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha, Archiv AV ČR (dále: A AV ČR),  
fond Edvard Beneš IV./2, kart. č. 6, KOR‒20, Dopis Haně Benešové, 6. března 1938.
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3. Rok 1939 
Ačkoliv považuje široká veřejnost za nejtragičtější datum v československých dějinách den 

30.  září  1938,  který  je  neodmyslitelně  spojen  s  podepsáním  Mnichovské  dohody,  tak 

neznamenal ještě konec nezávislosti Československého státu. Z území, které zahrnovala 1. 

československá  republika  byla  sice  odňata  rozsáhlá  pohraniční  území,  která  po celou  její 

existenci hrála klíčovou roli v budování průmyslu, ale ve výsledku si mohlo Československo 

ponechat nezávislost ve své vnitřní i zahraniční politice. Bohužel pocit zrady a ukřivdění v 

lidech převládl nad pocitem diplomatického vítězství a obrátili se zády k celé prvorepublikové 

tradici.  Druhá  československá  republika  se  proto  neodmyslitelně  pojí  s  ideologií 

československého fašismu a nesvobody.

3.1 Březnové události a jejich ohlas 
Teprve v březnu 1939 se začala situace vyhrocovat a již tak znesvářené společnosti byl 

dán 16. března 1939 poslední úder, kdy byl na území Druhé československé republiky 

vyhlášen  Protektorát  Čechy a Morava.  O dva dny dříve  tedy 14.  března  vyhlásilo 

nezávislost  Slovensko,  a  jako  Slovenský  štát  se  zařadilo  po  bok  nacistického 

Německa.10 N8sledujícího  dne  napochodovala  do  Prahy  německá  vojska  a  přejala 

faktickou kontrolu celé země. Jaké však byly odezvy na tyto dramatické březnové dny 

v zahraničí?

Komisař  zahraničních  věcí  Maxim  Litvinov  zaslal  v  návaznosti  na  vytvoření 

Protektorátu  Čechy  a  Morava  nótu  německému  vyslanci  Schullenburgovi,  v  níž 

protestoval  proti  německému  postupu,  vyvracel  Hitlerovo  smýšlení  o  Česko-

Slovensku, jako o zdroji neklidu a podpis prezidenta Háchy označil za protiústavní a 

odporující vůli národa.11

Zdeněk Fierlinger, československý vyslanec v Sovětském svazu, se ještě 15. března 

rozhodl  rezignovat  na  svou  funkci  a  napsal  lidovému  komisaři  zahraničí  Maximu 

Litvinovovi  stručnou nótu.  Upozornil,  že  svou rezignaci  pojímá,  jako protest  proti 

konání německé vlády a úřad předal dr. Rojíčkovi.12

10 Nelze tvrdit, že vyhlášení Slovenského štátu bylo něčím neočekávaným. O chystaném odtržení Slovenska se v  
Praze vědělo  už  od konce  ledna 1939.  Generál  Alois  Eliáš  tehdy sdělil  Ladislavu  Feierabandovi,  Františku 
Chvalkovskému a dalším ministrům Beranovy vlády,  že na Slovensku chystají  luďáčtí  radikálové vyhlášení  
nezávislosti. Podle zpravodajských informací doručených Eliášovi se tak má dít za vydatné podpory rakouských 
nacistů a za tichého souhlasu Jozefa Tisa. Eliáš proto hodlal přesvědčit prezidenta Háchu, aby odvolal Tisovu 
vládu, a aby zemský velitel na Slovensku (gen. Vojta) potlačil případný odpor Hlinkových gard. Předsednictvo 
Slovenského  sněmu  bylo  v  té  době  většinově  pročeskoslovenské,  a  tak  by  nově  navržená  vláda  neměla 
pokračovat v chybách té Tisovy.  Ani od slovenského lidu neočekával Eliáš negativní postoj vůči politickým 
změnám. FEIERABEND, Ladislav, Karel, Politické vzpomínky I., Praha 1994, str. 111‒113.
11 Archiv Národního muzea (dále:  ANM),  Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart.  č.  34, Odpověď Litvinova z 
18. března 1939.
12 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Nota Z. F. Litvinovovi z 15. března 1939
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Nicméně 24. března Fierlinger poslal Litvinovovi další nótu, ve které oznamuje, že na 

protest  proti  okupaci  Československa  hodlá  nadále  servat  ve své dosavadní  funkci 

československého vyslance.13

Samotné  vyhlášení  protektorátu  doprovázelo  mnoho  vedlejších  právně-politických 

kroků,  které  nová  protektorátní  vláda  učinila  pod  taktovkou  Říšských  úředníků. 

Československo-sovětské  vztahy  nejvíce  ovlivnil  přímý  rozkaz  ministra  zahraničí 

Chvalkovského, aby bývalé československé zastupitelské úřady v Sovětském svazu 

předaly svou agendu německých zástupcům. 

Zdeněk Fierlinger komentuje tento krok ve svém dopise Edvardu Benešovi, ze dne 27. 

března  1939,  následovně:  „Je úžasně  smutné,  že  k  celé  této  komedii,  pro nás  tak  

tragické, propůjčili se Hácha a Chvalkovský, a že celá vláda se tak zbaběle zachovala.  

Postup  Syrového,  který  vítal  na  Hradě  Hitlera,  je  pro  nás  legionáře  jistě  něčím  

nepochopitelným.“14 Západní státy nebyly touto změnou v politickém vývoji ve střední 

Evropě  patrně  nijak  nadšeny,  ale  braly  ji  jako  přirozený  „pomnichovský“  vývoj. 

„Anglie prostřednictvím zdejšího velvyslance a prostřednictvím Hudsona sonduje zde  

půdu a ráda by viděla,  kdyby se Sovětský svaz  za Rumunsko a Polsko exponoval.  

Přitom však Anglie ani Francie nejsou odhodlány něco samy učiniti.“15

Stanovisko Sovětů,  které  v zahraniční  politice  reprezentoval  Maxim Litvinov,  bylo 

nejednoznačné.  Litvinov byl  známý propagátor  politiky  kolektivní  bezpečnosti  a  v 

březnu 1939 měl v úřadě komisaře pro zahraniční záležitosti  strávit již jen několik 

měsíců, než byl vystřídán Vjačeslavem Molotovem, se kterým přišla i nová koncepce 

sovětské zahraniční politiky.  Fierlinger popisuje svou audienci u Litvinova ohledně 

březnových  událostí  následovně:  „Hned  15.  t.m.  ráno  jsem  navštívil  Litvinova  a  

vysvětlil mu svůj názor na nekonstituční postup Háchův a na zjevně násilný charakter  

okupace našeho území. Sdělil jsem mu, že jsem považoval za svou povinnost veřejně  

proti tomuto násilí protestovati. S tím ovšem Litvinov souhlasil, přičemž neopomenul  

opakovati svou starou výtku, že jsme se loňského roku nebránili a že celá naše další  

politika byla řetězem kapitulací. Litvinov byl toho názoru, že bude pro mne nejlépe s  

protestem složiti úřad. Řekl jsem mu, že hodlám pracovati dále na západě, přičemž  

počítám s tím, že zůstaneme v kontaktu se sovětskými úřady.“16 

13 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Nota vyslance, že setrvá ve funkci, cirkulář diplomatického 
sboru, atd.
14 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, dopis Edvardu Benešovi ze dne 27. března 1939, str. 1.
15 Tamtéž
16 Tamtéž, str. 2.

16



Litvinovův návrh je podle Fierlingera nutno brát,  jako pragmatický krok. Sovětský 

svaz se totiž vůči vytvoření protektorátu sice ohradil, ale nechtěl narušit své vztahy s 

Německem, které budoval už od Rapallské smlouvy. Svou roli zde hrály objednávky 

strojů a průmyslového materiálu, který byly uskutečněny ještě před 15. březnem, a u 

kterých  hrozilo  zabavení  německými  úřady.17 Osobně  myslím,  že  vytvoření 

Protektorátu  udělalo  definitivní  tečku  za  sovětskou  snahou  o  pokračování  politiky 

kolektivní bezpečnosti. Stalin ve svém projevu na XVIII. sjezdu strany v březnu 1939 

informoval  západní  Evropu,  že  proti  Německu  zasahovat  nehodlá,  jelikož  jeho 

expansionismus podnítili oni sami.18 Změna Stalinova přístupu k Hitlerovi se projevila 

i  na  personální  úrovni.  V  květnu  byl  Litvinov  nahrazen  mnohem  energičtějším 

Molotovem,  který  započal  individuálnější  rozhovory  s  německými  představiteli, 

během kterých hledal výhody jen pro Sovětský svaz. Ne že by tak Sověti nečinili už 

předtím,  ale  nyní  se  zbavili  onoho výrazu kolektivní  bezpečnost,  který tak  dlouho 

provázel  jejich  jednání  s  nacistickým  Německem.  Navíc,  díky  dlouhodobému 

přátelství mezi Stalinem a Molotovem, měl nyní sovětský diktátor zahraniční politiku 

plně ve své moci.

3.2 Léto 1939
Po Chvalkovského výzvě se většina personálu československého vyslanectví rozhodla 

pro návrat do Protektorátu a podřízení německým úřadům. Převážně tak činili hlavně 

ze strachu o své rodinné příslušníky, kteří by byli ohroženi. Z těchto důvodů opustil 

československé vyslanectví i správce konsulárního oddělení dr. Rojíček. Fierlinger se 

spolu se čtyřmi asistenty rozhodl neopustit Moskvu a pokračovat v práci. Jednalo se 

však jen o prázdný akt,  který neměl na československo-sovětské vztahy větší  vliv. 

Sám Fierlinger se totiž ve svém rozhovoru s Litvinovem zmínil, že hodlá dále působit 

v zahraničí a muselo mu být jasné, že jeho pozice je z diplomatických i finančních 

důvodů neudržitelná.19 Sověti nechtěli popudit Němce, protektorátní vláda se vyjádřila 

jasně a faktické podpory se mu nedostávalo.  Možná doufal v to, že se v zahraničí 

zformuje exilová československá vláda dříve, než bude reálně donucen opustit svůj 

úřad.  V  takovém  případě  by  pak  mohl  pokračovat,  jako  zástupce  této  a  ne 

protektorátní vlády.

Ačkoliv  ještě  před  svým  odjezdem  předal  dr.  Rojíček  německému  velvyslanectví 

oficiální dokumenty,  Fierlinger si při sobě ponechal dokumenty důvěrné, o něž šlo 

17 FIERLINGER, Zdeněk, Ve službách ČSR I., Praha 1951, str. 194‒195.
18 CHLEVŇUK, Oleg, Stalin, Praha 2016, str. 190.
19 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, dopis Edvardu Benešovi ze dne 27. března 1939, str. 3‒4.
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Němcům především. Beneš radil udržet legaci déle a ve stejném duchu se vyslovil i 

Litvinov, který nakonec mlčky akceptoval Fierlingerovo rozhodnutí neodevzdat svou 

agendu Němcům.  Západní  mocnosti  se  k  problematice  Československa raději  moc 

nevyjadřovaly, aby tím ještě více nerozdmýchaly Hitlerův expansionismus. Anglický 

velvyslanec v Sovětském svazu se Fierlingerovi nabídl, že s ním a tedy i s Benešem 

rád zůstane v neoficiálním kontaktu.20 

Je možné, že když Stalin viděl laxnost a nerozhodnost Angličanů a Francouzů, rozhodl 

se využít situaci ve svůj prospěch. Navenek podporoval Československo a doufal, že 

vidina  nespokojenosti  obyvatel  Protektorátu  přivede  západní  velmoci  k  reakci,  ale 

nestalo se tak. Pro Stalina by to bylo přirozené jednání, protože neriskoval žádné velké 

ztráty a na veřejnosti to pomohlo pomoci zvýšit jeho popularitu u Čechoslováků. Z 

celé situace mohl jen vytěžit politický kredit jako podporovatel okupovaného státu. To 

že v zákulisí se snažil vycházet s Hitlerem po dobrém se již na povrch nedostalo v 

takové míře. 

V dubnu 1939 se Fierlinger  vydal  na  „časově omezenou  úřední  dovolenou“.  Jeho 

odjezdu  předcházela  nařízení  Chvalkovského,  aby  okamžitě  předal  svou  legaci 

německé misi  v Sovětském svazu. Ve svých pamětech tvrdí,  že účelem cesty byla 

touha pomoci s organizováním zahraničního odboje na Západě.21 Reálným důvodem 

však  mohl   být  jeho  hrozící  návrat  do  Protektorátu.22 Právně  vzato  byl  Fierlinger 

příslušníkem Protektorátu Čechy a Morava a hrozilo tedy, že po odvolání by byl nucen 

vrátit se do Prahy. Pro nacistické represivní složky by byl československý vyslanec v 

Sovětském svazu určitě podezřelým živlem.

Budování  zahraničního  československého  odboje  bylo  podle  Fierlingera  bedlivě 

sledováno  sovětskými  orgány,  a  tak  považoval  za  svou  povinnost  se  k  této  akci 

připojit.  Nejprve  se  však  vydal  za  svými  přáteli  a  známými  z  francouzských  a 

anglických politických kruhů, aby u nich získal podporu pro československou věc. 

Hovořil například s Léonem Blumem, Paulem Boncourtem, Greenwoodem, Daltonem 

a anglickými odboráři.23 Z rozhovorů s nimi bylo Fierlingerovi jasné, že ačkoliv se na 

20 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, dopis Edvardu Benešovi ze dne 27. března 1939, str. 5.
21 FIERLINGER, Zdeněk, Od Mnichova po Košice 1939‒1945, Praha 1946, str. 48.
22 Ladislav Feierabend se podobné situace obával během jeho zpáteční cesty z Itálie, kde byl v březnu 1939 na 
dovolené. Během pobytu v Římě se on i jeho přítel Jozef Sivák(předseda slovenské vlády) vyjadřovali kriticky 
ohledně březnového politického vývoje v Česko-Slovensku a roli Německa při jeho uskutečňování. Když se 15. 
března vracel Sivák, Feierabend a jeho manželka Hana domů, zjistil Sivák, že ve vlaku s nimi jedou němečtí  
detektivové. Hrozilo,  že po překročení  německých  hranic budou všichni tři  zatčeni.  Tyto obavy se nakonec 
nepotvrdily, ale vážnost s strach s jakou k přítomnosti německých detektivů přistupovali českoslovenští cestující  
dokládá možnost existence podobného stavu mysli i u Fierlingera. FEIERABEND, Ladislav, Karel,  Politické  
vzpomínky I., Praha 1994, str. 130‒139.
23 FIERLINGER, Zdeněk, Od Mnichova po Košice 1939‒1945, Praha 1946, str. 49.
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západě již formuje určitý blok států (Anglie,  Francie) ochotných bránit  Hitlerovi v 

další expanzi (hlavně polským a rumunským směrem), tak tyto státy počítají s pomocí 

Sovětského svazu jen jako s poslední možností.24 

Význam Fierlingerovi cesty do zahraničí nebyl veliký. Důvody, které ho k ní vedly 

jsou navíc nejasné.  I  když  jí  Fierlinger  obhajuje jako sondáž do veřejného mínění 

západních států, s cílem podpořit exilové československé politiky. Spíše než o snahu 

podpořit  exilové  politiky  šlo  zřejmě  o  zabezpečení  jeho  samotného,  protože  jeho 

postavení v Moskvě utrpělo. Předně mu hrozil návrat do Protektorátu. Dále je možné, 

že se obával nebezpečí ze strany sovětské NKVD, se kterou údajně udržoval kontakt. 

Skutečnost, že jeho patron Litvinov opustil úřad komisaře zahraničních věcí, mohla 

být pro Fierlingera náznakem, že poměry v Kremlu se mění v jeho neprospěch, a tak 

raději vyklidil scénu.

Když se v červnu 1939 Fierlinger vrátil do Moskvy, vracel se už do jiného prostředí. 

Litvinov, se kterým si poměrně rozuměl,  opustil svůj úřad a na jeho místě se ocitl 

Vjačeslav Molotov. S ním přišel i nový kurz sovětské diplomacie.  Československý 

zahraniční odboj se teprve formoval, a tak na něj tato změna neměla vliv, ale vůči 

Německu byl nástup Molotova projevem snahy o zlepšení diplomatických vztahů.

I  přes  změny  ve  vedení  komisariátu,  které  měly  jasně  působit,  jako  kompliment 

Německu,  pokoušel  se  anglický  delegát  Strange  o  jednání  s  Potěmkinem  a 

Molotovem. Šlo o přípravnou fázi mnohem větší diplomatické akce, jejímž cílem měl 

být pokus o vytvoření bloku tří států. Jednalo by se o obrannou alianci Velké Británie, 

Francie a Sovětského svazu namířenou proti další německé expanzi vůči Rumunsku a 

Polsku.25 

Je však obtížné hovořit o nějaké dlouhodobé strategii sovětské diplomacie. Zahraniční 

směřování Sovětského svazu se totiž měnilo stejně, jako nálada a momentální zaujetí 

Josifa Stalina. I když ve Fierlingerových zprávách hraje hlavní roli za sovětskou stranu 

lidový  komisař  zahraničí,  nesmíme  zapomínat  na  klíčovou  postavu  generálního 

tajemníka.

Vůči  Hitlerovi  zaujímal  Stalin  velmi  protichůdná  stanoviska.26 Z  jedné  strany  mu 

imponovala jeho schopnost prezentace sebe sama, jako vůdce národa, na straně druhé 

24 FIERLINGER, Zdeněk, Ve službách ČSR I., Praha 1951, str. 209.
25 Tamtéž, str. 226‒227.
26 Praxe  sovětské  diplomacie  se  vůči  kapitalistickým  státům  odehrávala  na  dvou  úrovních.  Komisariát 
zahraničních věcí vykonával relativně tradičně pojatou zahraniční politiku a určoval její směřování. Kominterna 
oproti tomu nesla ideologické poselství komunismu, které šířila legální i nelegální cestou. Využívala při tom 
komunistické strany v cizích státech, jejichž působením podkopávala stabilitu jednotlivých kapitalistických států. 
ZEMAN, Zbyněk, Vzestup a pád komunistické Evropy, Praha 1998, str. 127.
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neměl Stalin důvěru k Německu jako státu v jakékoli podobě. Například v září 1938 

nechal Stalin srovnat se zemí hřbitov německých vojáků z První světové války, který 

se  nacházel  v  leningradské  oblasti.27 V  tomto  případě  se  snad  jednalo  jen  o 

diplomatický tah, vezmeme-li v úvahu dobu, během které k tomu došlo. Stalin chtěl 

možná naznačit, své stanovisko k německému postupu během mnichovské krize. 

Jednání započatá Strangem nikam nevedla a Sovětům patrně sloužila jen jako sonda 

do  situace  západní  diplomacie.  Snad  i  proto  pověřil  Stalin  jednáním  Klimenta 

Vorošilova,  který  sice  zastával  funkci  lidového  komisaře  pro  obranu,  tudíž  pro 

sjednání vojenských aspektů případné dohody byl nepostradatelný, ale jeho orientace 

v zahraniční politice Velké Británie a Francie nemohla dosahovat Litvinovových či 

Molotovových kvalit.  Sovětská strana totiž  po zástupcích Velké Británie  a  Francie 

požadovala zvláštní záruky pro pohyb svých armád po rumunském a polském území. 

Ti jim však tyto záruky dát nechtěli a ani nemohli. Britské a francouzské straně tyto 

rozhovory  sloužily,  jako  hrozba  Hitlerovi  a  jejich  výsledku  nepřikládaly  větší 

důležitost. I proto byl do čela britské delegace postaven admirál Reginald Drax a ne 

nějaký významnější  politik či  diplomat.  Jednání,  od kterých si ani jedna strana nic 

neslibovala, nemohla tedy skončit jinak než fiaskem. Jako záruku své bezpečnosti pro 

dobu očekávaného  konfliktu  proto  Sověti  zvolili  tu  nejhorší  možnost.  Rozhodli  se 

jednat s Německem.

3.3 Pakt Molotov-Ribbentrop a Čechoslováci v SSSR

Neúspěch  jednání  britsko-francouzské  mise,  nutně  vedl  k  tomu,  že  Stalin  využil 

poslední  možnost  jak  zabezpečit  Sovětský  svaz  pro  budoucí  roky.  Zároveň  využil 

Hitlera a pakt s Německem k tomu, aby získal volnost k provedení anexí ve východní 

Evropě.28

Na příkladu paktu Molotov-Ribbentrop se opět ukazuje charakteristický rys Stalinovy 

zahraniční  politiky.  Místo  toho,  aby se  připojil  k  některému z  budovaných  bloků, 

zvolil  vlastní cestu, která mu umožnila vytěžit  maximum z chaosu, který nastal po 

napadení  Polska  německou  armádou.  Věděl,  že  západní  mocnosti  se  proti  němu 

neodváží podniknout přímé akce, protože ho budou v budoucnu potřebovat ve válce 

27 CHLEVŇUK, Oleg, Stalin, Praha 2016, str. 192.
28 STEPHANSON, Anders, On Soviet Foreign Policy, in: Social Text, no. 8 (1983), str. 25‒39. Zpřístupněno 11. 
června 2020. Dostupné online: https://www.jstor.org/stable/466321?seq=1.
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proti Německu. Kdyby do té doby byly poraženy, tak rovněž nic neriskoval, protože 

sovětské právo na tato území bylo dohodnuto s Němci.29

Stalinův a Molotovův postup v druhé polovině srpna dává tušit, že sovětský diktátor 

již  plně  přijal  válku  za  neodvratitelnou.  Jelikož  byla  v  důsledku  jeho  fatálních 

rozhodnutí z 30. let Rudá armáda téměř neschopna účinné obrany státu, muselo být 

zapojení Sovětského svazu do války oddáleno, jak jen to bude možné. Německo navíc 

již  minimálně  od  podzimu  předchozího  roku  nabízelo  Sovětskému  svazu  velice 

výhodné  úvěry  a  naznačovalo  i  možnost  diplomatických  ústupků.30 Je  předmětem 

diskuze,  zda byl  Stalin  opravdu ochoten  uvěřit  v  možnost  koexistence  s  režimem, 

který  od  svého  vzniku  deklaroval  cíl  zničit  komunismus.  Objektivně  je  nutno  si 

přiznat, že i přes své naprosto nelidské jednání na politické scéně i mimo ni, byl Stalin 

velmi schopný manipulátor a zákulisní hráč. Měl velmi dobrý přehled o mezinárodní 

situaci,  ale  jeho  arogance  a  ignorování  názorů  druhých mu  v  mnohých  případech 

bránily jednat racionálně.

Prezident Beneš, ve shodě se Zdeňkem Fierlingerem, tvrdil ve svém vzkazu do Prahy, 

z 21. srpna 1939: „Ohledně Sovětského svazu nemůžeme sice dnes říci jeho definitivní  

stanovisko a postup, jistě však půjde nakonec proti Německu a nás politicky bude v  

každém případě držet a podporovat.“31 Beneš si zřejmě nebyl v daný moment úplně 

jistý, na kterou stranu Sověti směřují, ale tušil, že se pokusí válce vyhýbat co nejdéle 

to bude možné. V čem se ovšem spletl byla jeho domněnka o sovětské podpoře našich 

politických  aktivit,  protože  závěr  roku  1939  byl  pro  mnoho  Čechoslováků,  kteří 

hledali útočiště v Sovětském svazu tragický.

Podobně,  jako  člení  představitelé  zahraničního  odboje,  vnímali  pakt  Molotov-

Ribbentrop i  českoslovenští  vojáci a důstojníci,  kteří  byli  toho času v Polsku, aby 

odtud zařídili  transfer mužstva do Francie. Ludvík Svoboda o tom píše:  „Dnes byl  

vyhlášen pakt o neútočení mezi SSSR a Německem. Myslím však, že uzavření paktu je  

vysoká hra SSSR, aby bylo Německo zataženo do války. Věříme Rusku, že nezradí. V  

Polsku vyhlášena částečná mobilizace.“32

29 Tento Stalinův záměr se projevil v roce 1942, kdy byl v Moskvě na jednáních přítomen ministr zahraničí 
Velké Británie Anthony Eden. Při hovoru s ním se Stalin domáhal britských záruk na zabrané pobaltské státy,  
východní Polsko, Besarábii a části Finska. Výměnou za to přislíbil Stalin znovuobnovení nezávislého Polska. 
Eden nic  neslíbil,  protože  nepočítal  s  konkrétními  požadavky.  V rozhovoru  s  Edenem pak Beneš  podpořil 
sovětské požadavky, jelikož věděl, že Stalin by si je prosadil i bez Britů. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1,  
kart. č. 13, Depeše odeslané č. 55, 8. ledna 1942.
30 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, dopis Edvardu Benešovi ze dne 20. dubna 1940, str. 3.
31 BENEŠ, Edvard, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1946, str. 53.
32 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 44.
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Uzavření  paktu  značně  zkomplikovalo  situaci  pro  československé  občany,  kteří  se 

uchýlili na sovětské území po březnové okupaci a vytvoření Protektorátu. Aby sovětští 

vládní činitelé neriskovali zhoršení vztahů s Německem, nakládali s československými 

utečenci velmi nevybíravě. Z právního hlediska byla situace těchto lidí navíc velmi 

nepřehledná.  O povaze  těchto  zákroků výmluvně  vypovídá  ve  svých dopisech Dr. 

Karel Goliath.  „Patřím mezi  oněch devět  legionářů,  kteří  byli  3.  listopadu 1939 v  

Kamenci podolském zatčeni Čekou, devět a půl měsíce seděli jsme na Lubjance, nato  

všichni byli jsme odsouzeni já na 8 let a odvezen do autonomní republiky Komi, kde  

jsem prožil jeden a půl roku v katorgách kol polárního kruhu.“33

Karel  Goliath  se  později  dostal  k  formujícím  se  československým  jednotkám  do 

Buzuluku.  Z oněch devíti  zadržených  se to  povedlo  jen  jemu a  poručíku Královi. 

Všichni  ostatní  buď  zemřeli  nebo  zůstali  po  zbytek  života  uvězněni  v  zapadlých 

částech Sovětského svazu.34

Goliathův zážitek určitě nebyl ojedinělý a jeho svědectví lze věřit. Sovětské represivní 

složky  byly  pověstné  brutalitou,  se  kterou  vykonávaly  přidělenou  práci.  Navíc  v 

případě zadržených Čechoslováků, kteří  byli  v podstatě lidé bez státní příslušnosti, 

měli snadno obhajitelný důvod k jejich zatčení. 

Kvůli  sovětské  persekuci  československých  uprchlíků  bylo  jedním z  hlavních  cílů 

československého zahraničního odboje předcházení  jejich zatýkání  a  propuštění  již 

zatčených osob.  Velkou část  práce  v tomto  ohledu vykonal  generál  Heliodor  Píka 

nejznámější oběť československého komunistického režimu z armádního sektoru.

Na tragičnosti celé kauze československých uprchlíků navíc dodává i fakt, že mnozí z 

nich uprchli do Sovětského svazu s myšlenkou na pomoc při budoucím osvobozování 

své okupované vlasti Rudou armádou. 

3.4 Konec československého vyslanectví
Fierlinger ve svých dopisech líčí atmosféru, která panovala v Kremlu po podepsání 

paktu  s  Německem  poměrně  klidně.  Pro  něj  ani  pro  zbytek  československého 

personálu  na  vyslanectví  nenastaly  zprvu  výraznější  změny.  Jeho  dotazy  byly 

vyřizovány,  byl  zván  na  důležité  porady  se  sovětskými  činiteli  a  nebyl  nijak 

omezován.35

Změna  nastala  s  uznáním  Slovenského  štátu  Sovětským  svazem  v  říjnu  1939  a 

následnou výměnou vyslanců.  I  když  sovětští  představitelé  z  komisariátu  zahraničí 

33 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, dopis Karla Goliatha Zdeňku ze dne 17. února 1942.
34 Tamtéž.
35 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Zpráva Edvardu Benešovi ze dne 20. dubna 1940, str. 13.
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tvrdili Fierlingerovi, že se jedná pouze o strategický manévr, který má Sovětskému 

svazu zajistit  možnost  eventuálních  diplomatických  zásahů ve střední  Evropě,  sám 

Fierlinger  se  cítil  velmi  dotčen  tím,  že  Sovětský  svaz  nakonec  připustil  výsledek 

tragických březnových dnů roku 1939.36

Dne 14. prosince 1939 byl Fierlinger předvolán k šéfovi protokolu Barkovovi, aby mu 

bylo  sděleno,  že  československá  mise  v  Sovětském  svazu  již  nemůže  být  dále 

uznávána Sovětskou vládou. Jelikož měla do konce roku vypršet  nájemní smlouva 

domu, který byl využíván jako provizorní vyslanectví, byl Fierlingerovi nabídnut byt a 

možnost  působit  v  Moskvě  dále  jako  soukromá  osoba.  Fierlinger  si  vyžádal  od 

Barkova pět dní na rozmyšlenou,  během kterých se neúspěšně pokusil  kontaktovat 

Edvarda Beneše a požádat ho o instrukce. Návrh zůstat v Moskvě nakonec odmítl a 

urychleně připravil likvidaci vyslanectví, kterou pověřil Antonína Dáma. Od Sovětů 

dostal navíc ujištění, že se materiálů vyslanectví nezmocní Němci ani Slováci. Dne 25. 

prosince se tedy vypravil se svou chotí a několika kolegy do Paříže.37

Jeho odjezdem skončilo devítiměsíční období permanentní nejistoty,  během kterého 

vykonal Zdeněk Fierlinger nepopiratelně mnoho práce, aby udržel v chodu vyslanectví 

neexistujícího československého státu, ale zároveň využíval tuto situaci k osobnímu 

zviditelnění a navození dojmu, že to on dal velký podnět k samotné akci zahraničního 

odboje.

Ve zprávě  škpt.  Krčka38,  která  výmluvně  dokumentuje  postoj  Sovětského  svazu  k 

Československu po prosincových událostech a odjezdu Fierlingera, se píše: „Odjezd 

našeho vyslance Fierlingera z Moskvy vysvětlili v lednu pplk. Svobodovi tak, že byl dr.  

Benešem  povolán  na  Západ.  Mně  potom  v  březnu  bylo  řečeno,  že  jej  v  Moskvě  

nemohli dále ponechat, jako politického (resp. diplomatického) plnomocníka, ale že by  

jej v Moskvě rádi ponechali, jako neoficiálního zástupce našeho odboje. Nabízeli prý  

mu pětipokojový byt, ale vyslanec Fierlinger na to z prestižních důvodů nepřistoupil.  

Nepochybuji o tom, že dr. Beneš v nejbližší době do Moskvy vyšle jinou osobu.“39

36 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Zpráva Edvardu Benešovi ze dne 20. dubna 1940, str. 14.
37 Tamtéž, str. 17‒19.
38 Vzhledem k tomu, že za touto zprávou (zaslanou dne 24. května 1940) stála Vojenská správa Národního  
výboru, v jejímž čele byl generál Sergej Ingr, věřím, že narozdíl od Fierlingerových vzpomínek, které je třeba  
často  podrobit  kontrolám a  skepsi,  je  tato  zpráva  velmi  věrohodná.  NĚMEČEK,  Jan,  ed.  Československo-
sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty, Praha 1998, str. 142.
39 NĚMEČEK,  Jan,  ed.  Československo-sovětské  vztahy  v  diplomatických  jednáních  1939-1945: dokumenty, 
Praha 1998, str. 142.
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3.5 Českoslovenští uprchlíci a Sovětský svaz
Ačkoliv vykonali diplomaté a politici, jako byl Edvard Beneš, Jan Masaryk či Zdeněk 

Fierlinger  mnoho práce  pro věc  nezávislého  československého státu,  tak  těmi  kdo 

přinesli  nejvíce obětí  byli  naši  vojáci  v zahraničí.  Podobně jako během 1. světové 

války to byli právě oni, kdo nejvíce přitahoval pozornost cizích států ke snaze našeho 

zahraničního odboje.

Symbolem československé armády na východní  frontě se  stal  Ludvík Svoboda,  na 

jehož osobu vrhá stín jeho inklinace ke komunismu. Ovšem ve věci československé 

armády se angažovalo i mnoho nekomunistických důstojníků např. budoucí ministr 

národní obrany generál Ingr a Heliodor Píka, který snad jako první prohlédl intriky 

Zdeňka Fierlingera.

Po vzniku Protektorátu se mnoho bývalých československých občanů rozhodlo raději 

zkusit své štěstí v cizině. Buď s cílem nalézt zde nový domov pro sebe s svou rodinu 

nebo s cílem bojovat za nezávislost své země v nadcházející válce. Mezi těmi, kteří 

zvolili druhou možnost, byl i Ludvík Svoboda a skupina československých důstojníků, 

kteří  v  noci  z  5.  na  6.  června  1939  přešli  do  Polska.  Celá  akce  byla  pečlivě 

naplánovaná  a  byly  zajištěny  i  dodávky  zbraní  a  materiálu  pro  formující  se 

československé útvary v zahraničí.  Polsko totiž sloužilo spíše jako tranzitní  území, 

odkud byli příchozí dobrovolníci odesíláni do Francie, aby se tam připojili k cizinecké 

legii.40 Z Polska vyplulo mezi květnem 1939 a srpnem 1939 šest lodních transportů, 

které převezly větší část čs. občanů, kteří emigrovali do Polska, na západ. Součástí 

těchto transportů bylo i několik stovek pilotů.41

Bylo by chybné domnívat se, že samotná situace ve které se důstojníci a vojáci kolem 

Ludvíka  Svobody  nacházely  nějak  přispěla  k  jejich  jednotě  a  naprosté  shodě. 

Existovalo zde mnoho různých názorů na to, kterým směrem by se mělo ozbrojené 

křídlo zahraničního odboje ubírat.42

Po napadení Polska se Svoboda a ostatní českoslovenští důstojníci snažili pomoci s 

obranou státu, ale zároveň hodlali co nejdříve utéci do Rumunska či SSSR. 

Po  napadení  Polska  německou  armádou  se  prezident  Mościcki  rozhodl  využít 

přítomnosti  Čechoslováků  a  3.  září  vydal  dekret,  kterým  se  zakládaly  České  a 

40 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 19‒23.
41 BROD, Toman, Na západní frontě: historie československých vojenských jednotek na Západě v letech druhé  
světové války, Praha 1965, str. 41‒42.
42 Tuto skutečnost příkladně dokumentují Svobodovy vzpomínky na generála Lva Prchalu, který byl do Krakova 
poslán z Londýna, aby převzal vůdčí roli při budování československých jednotek v Polsku. Svoboda a užší kruh 
důstojníků Prchalovi nedůvěřovali,  protože podle nich chtěl vést odboj příliš individuálně a bez konzultací s 
ostatními.  Nakonec  byl  Prchala  nucen  před  celou  skupinou  uznat  svou  podřízenost  Edvardu  Benešovi. 
SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 41‒49.
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slovenské legie v Polsku. Jejich velitelem byl jmenován generál Prchala. Svobodova 

autorita  mezi  vojáky  však  nijak  narušena  nebyla,  a  tak  celý  projekt  týkající  se 

legionářů  vyšel  na  prázdno.  Rychlost  německého  postupu  a  sovětský  vpád  do 

východních  oblastí  Polska  nakonec  způsobily,  že  legionáři  do  boje  ani  nestihli 

zasáhnout.43

Po vstupu Rudé armády na polské území,  bylo  nutné vše urychlit.  Svoboda, jehož 

kontakt s nadřízeným generálem Prchalou byl přerušen, nechal 18. září vypravit pět 

automobilů  s  několika  polskými  důstojníky  a  důstojníky ze  štábu Prchalova.  Tyto 

automobily  se  vydaly  do  Rumunska,  zatímco  Svoboda  a  zbytek  skupiny  vyrazili 

naproti Rusům. Ti příchozím Čechoslovákům přislíbili  status svobodných občanů a 

odeslali  je  do  Kamence-Podolského.  Podle  Svobody  bylo  s  ním  a  jeho  lidmi 

zacházeno vlídně,  nicméně se snažil  neustále  informovat  Fierlingera o tom, kde se 

právě nacházejí a žádal o urychlený odjezd na západ.44 

V podobné situaci, v jaké se nacházel podplukovník Svoboda a jeho muži se ocitla i 

skupina  štábního  kapitána  Lišky.  Šlo  o  mnohem  menší  útvar,  protože  oproti 

Svobodovým 960 mužům, čítala Liškova skupina pouze 160 osob. Navíc šlo z větší 

části  o  civilisty,  ženy  a  děti.  Tito  lidé  našli  své  útočiště  v  Kvasilově,  kde  měli 

ubytování i přechodnou práci.45

Podle Fierlingera neměly sovětské orgány ani NKVD přesně stanovené instrukce, jak s 

dobrovolníky jednat. Ztrácela se pošta, kterou zadržení odeslali a spojení s vnějším 

světem bylo  přerušováno.  Fierlinger  tvrdí,  že  on  sám na  zahraničním komisariátu 

žádal o slušné zacházení a Svobodovi s Liškou navrhl, aby využívali spíše občanského 

charakteru své skupiny než toho vojenského. Také se jim pokusil zaslat individuální 

pasy,  ale  ty  dorazily  pouze  ke  skupině  štábního  kapitána  Lišky,  protože  se 

Svobodovou skupinou ztratil Fierlinger kontakt. V reakci na to se pokusil vyslat k nim 

svého spolupracovníka, praporčíka Štefku, ale to mu bylo Sověty zamítnuto. Podobně 

tomu bylo i s financemi.  Zatímco Liškovi lidé dostali alespoň něco málo peněz od 

místních obyvatel formou půjčky, tak Svoboda a jeho muži zůstali odkázáni na sebe. 

Peníze, které z vyslanectví údajně odešly se ztratily a jelikož o jejich doručení nebylo 

nic známo, neodvažoval se Fierlinger poslat  další.  Navíc se pomalu blížil  den jeho 

43 Část legionářů se 19. září 1939 dostala až k hranicím Rumunska, které překročila a následně byla eskortována 
do Bejrútu.  BROD, Toman,  Na západní frontě: historie československých vojenských jednotek na Západě v  
letech druhé světové války, Praha 1965, str. 60‒65.
44 Tamtéž, str. 56‒58.
45 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Zpráva Edvardu Benešovi ze dne 20. dubna 1940, str. 16.
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odjezdu, a tak alespoň u Barkova ještě jednou žádal o slušné zacházení a neodkladnou 

evakuaci všech zadržených Čechoslováků.46

Sověti měli na výběr ze tří variant, jak naložit se zadrženými Čechoslováky. Mohli 

Svobodu i s jeho muži vydat do protektorátu, internovat je daleko na východě jako 

prevenci proti šíření cizích vlivů v Sovětském svazu nebo je mohli bezodkladně vyslat 

do Francie, tak jak si oni sami přáli. Jelikož nechtěli zbytečně ustupovat Hitlerovi a 

informace  o  zadržených  vojácích  se  už  dostali  i  do  zahraničí,  zvolili  nakonec 

kombinaci druhé a třetí varianty.

I když byl v té době již v platnosti pakt Molotov-Ribbentrop, tak Stalin nevydal tyto 

důstojníky zpět do protektorátu, ale nechal je převézt do internace, odkud byli teprve 

následujícího  roku  propuštěni  spolu  s  dalšími  zadržovanými  československými 

občany, aby se mohli připojit k československé akci na západní frontě.47

3.6 Zdeněk Fierlinger a jeho vliv na prezidenta Beneše

Introvertní povaha Edvarda Beneše a jeho navenek chladné vystupování mu nezískaly 

příliš mnoho blízkých přátel. Přesnější bude tvrzení, že více lidí se považovalo za jeho 

přátele,  než jich on považoval za své.  Zdeněk Fierlinger  si  však našel cestu až do 

nejužšího okruhu kolem Beneše a velmi dlouho spolu udržovali přátelské vztahy. Až 

do roku 1951 byl Fierlinger zastáncem Beneše a jeho politických rozhodnutí, ačkoliv 

je známo, že ve své práci diplomata se jim mnohokrát protivil. Teprve ve své knize 

Zrada  československé  buržoazie  a  jejích  spojenců  se  Fierlinger  postavil  proti 

Benešovi.48 Vytýkal  mu  přílišnou  orientaci  na  Francii,  pokračování  v  Masarykově 

politické linii, odklon od socialismu a jiné věci.49

Neurčitost sovětského postoje vůči Československu musela být Fierlingerovi známa, 

ale ve svých diplomatických zprávách to nedává příliš najevo. Není jisté, zda se těmito 

falešnými nadějemi snažil ovlivnit Beneše a členy zahraničního odboje nebo jestli jim 

sám věřil.  V memorandu zaslaném soudruhu Hamplovi  například uvádí:  „Sovětský  

svaz je přesvědčen, že jeho bezpečí a hranice jsou dnes již plně zabezpečeny, z čehož  

plyne značný pocit sebevědomí. Hospodářské a sociální poměry se vůčihledně lepší a  

otevírají nesmírně slibnou perspektivu pro budoucnost.“50 Toto memorandum zaslané 

7. srpna 1939 dokazuje, jak moc byl Fierlinger ve svých zprávách schopen pohrávat si 

46 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Zpráva Edvardu Benešovi ze dne 20. dubna 1940, str. 17.
47 EMMERT, František, Československý odboj za druhé světové války, Praha 2015, str. 74.
48 DÉRER, Ivan, Antifierlinger II: Politické pamäti 1914‒1938, Bratislava 2016, str. 17.
49 FIERLINGER, Zdeněk, Zrada československé buržoazie a jejích spojenců, Praha 1951, str. 14‒27.
50 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Memorandum zaslané soudr. Hamplovi, 7. srpna 1939.
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s realitou, které čelil. Sovětský svaz se nacházel v té zatím nejhorší vnitrostátní situaci. 

Armáda  byla  téměř  neovladatelná  kvůli  důstojnickým  čistkám  z  roku  1937. 

Hospodářství se muselo v mnoha odvětvích spoléhat na dovoz strojů a zařízení  ze 

zahraničí  (včetně  dovozu  z  Německa)  a  státní  aparát  byl  prostoupen  paranoiou, 

udavačstvím  a  strachem.  Kvůli  těmto  vnitřním  důvodům  a  smířlivému  postoji 

společnosti  v západních státech vůči Německu, byli  Sověti nakonec nuceni přejít k 

politice mírové koexistence s nacistickým Německem, se kterým byl 23. srpna 1939 

podepsán nechvalně známý pakt Molotov-Ribbentrop. 

Fierlingerova  zaujatost  a  dikce,  se  kterou  psal  své  zprávy  z  Moskvy,  musely 

informovanému čtenáři připadat spíše jako sovětská propaganda nevalné kvality, ale 

na Edvarda Beneše měly nepochybně vliv, protože v létě 1941 ho opětovně jmenoval 

do funkce vyslance  československé exilové  vlády v Sovětském svazu.  Prezidentův 

tajemník  Eduard  Táborský  se  domníval,  že  prezident  hodlal  svou  podporou 

Fierlingera,  naznačit  Stalinovi  kontinuální  kurz  československé  diplomacie  vůči 

Sovětskému svazu.51 

Táborský  si  o  Fierlingerovi  iluze  nedělal.  Ve  svých  vzpomínkách  o  něm  píše: 

„Fierlinger si brzy začal počínat, jakoby reprezentoval spíše zájmy Sovětského svazu  

než Československa, začal podlézat Stalinovi i Klementu Gottwaldovi, přednímu vůdci  

československých komunistů, který se uchýlil do Moskvy po zhroucení Československa  

v letech 1938‒1939. Beneš se kvůli tomu na Fierlingera velice rozhněval.“52 

Bohužel  i  přes  určité  výhrady vůči  jeho pracovnímu  postupu  nebo kvůli  společné 

minulosti a lichým představám o  stále trvajícím přátelství prohlédl Beneš Fierlingera 

až po válce. Pro Beneše muselo být odhalení Fierlingerovy závadné činnosti o to horší, 

neboť to byl právě on sám, kdo ho z Londýna dlouhodobě podporoval a věřil mu více 

než lidem, kteří měli skutečně na srdci osud Československa. Ferdinand Peroutka se 

ve svých vzpomínkách, po návratu do vlasti na jaře 1945, vyjadřuje o vztahu Beneše a 

Fierlingera  následovně:  „O  Benešovi  mluví  stejně  kriticky  jako  ostatní,  za  nic  se  

nepostaví na 100 %; Šrámek byl za hranicemi větší charakter; Mnichov na Benešovi  

jako můra; neuzná ničí  zásluhy.  Ale říká,  že malý národ musí dělat  tichošlápskou  

politiku. Všichni mluví velmi špatně o Fierlingerovi.“53

51 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 51. 
52 Tamtéž.
53 PEROUTKA, Ferdinand, Deníky, dopisy, vzpomínky, Praha 1995, str. 33.
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Obrázek č. 2 Zdeněk Fierlinger a Edvard Beneš

Je obtížné posoudit, zda měl Fierlinger opravdu nějakou osobní pevnou vizi ideální 

československé budoucnosti. Během svého života měnil své názory, které i několikrát 

knižně publikoval,  více než je zdrávo. Nicméně jeho činnost dává tušit,  že věřil  v 

určitou hodnotu propojení Československa a Sovětského svazu.54 V tomto ohledu byl 

velmi  blízko  ideji  Edvarda  Beneše  o  demokracii  socializující  a  existence 

Československa,  které  by  zastávalo  funkci  politicko-ideologického  mostu  mezi 

západní  a  východní  Evropou.  Avšak  Edvard  Beneš  byl  k  této  myšlence  doveden 

pragmatickým pozorováním politického vývoje a krachem konfederačních jednáních s 

Poláky55,  zatímco  Fierlinger  chtěl  Československo  vidět  integrované  do  bloku 

společně se Sovětským svazem.

54 Jako příklad poslouží Fierlingerova spisovatelská činnost, která v roce 1950 doznala zásadních změn. Zatímco  
v meziválečné  době a krátce  i po Druhé světové válce zastává Fierlinger  poměrně  tradiční prvorepublikové 
názory na minulost státu, tak dva roky po komunistickém převratu obraci a kritizuje vše, co až dosud obhajoval. 
Signálem k tomu, že Fierlinger začal za klíčovou událost doprovázející vznik ČSR označovat Říjnovou revoluci 
v Rusku se stalo přerušení pamětního pokládání věnců na hrob T. G. Masaryka a upozadění významu svátku 28.  
října. DÉRER, Ivan, Antifierlinger II: Politické pamäti 1914‒1938, Bratislava 2016, str. 138‒141.
55 HAUNER, Milan, We Must Push Eastwards!' The Challenges and Dilemmas of President Beneš after Munich, 
in: Journal of Contemporary History 44, no. 4 (2009), str. 634. Zpřístupněno 11. června 2020. Dostupné online: 
https://www.jstor.org/stable/40542980?seq=1.
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4. Rok 1940

Po dokončení obsazování Polska, německou armádou ze západu a Rudou armádou z východu, 

byly Anglie a Francie definitivně ujištěny, že v začínající válce nemohou počítat se sovětskou 

podporou. Okolnosti za jakých došlo k Zimní válce navíc dávaly tušit, že Sověti se nebudou 

rozpakovat  jít  za některými svými cíli  i  přes riziko poškození  britských či  francouzských 

zájmů. Ani jedna ze západních velmocí totiž se sovětskou agresí vůči Finsku nesouhlasila, a 

proto na ně Sověti nebrali takový ohled.56 

Pro československý zahraniční odboj byl rok 1940 zlomový. Došlo k vytvoření Národního 

výboru  československého  a  následně  k  vytvoření  Československé  exilové  vlády,  která  se 

usídlila v Londýně. Beneš, který působil jako exilový prezident Československa, všemi silami 

prosazoval oduznání Mnichovské smlouvy a zapojení československých vojáků do boje proti 

fašismu. Aby jeho práce mohla probíhat efektivněji,  bylo nutné, aby měl v Moskvě svého 

člověka.  Československý zahraniční  odboj  se  totiž  podobně,  jako ten polský dělil  na dvě 

hlavní větve. Na západní exilovou vládu v Londýně a na východní zahraniční odboj, který z 

velké části tvořili komunisté, a který sídlil v Moskvě. Člověk jenž měl zajistit diplomatickou 

komunikaci exilové vlády se Sověty byl opět Zdeněk Fierlinger. 

4.1 Situace československého zahraničního odboje

Situaci, které čelil v Moskvě Fierlinger, nelze chápat jako jedinečnou a jeho činnost 

jako obdivuhodnou. Ve stejné situaci se ocitlo i mnoho jiných českých delegátů a také 

samotní  členové  budoucí  exilové  vlády  zažívali  během  roku  1939  mnohé  strasti. 

František Emmert o situaci čs. diplomatických úřadů píše toto: „22 československých 

zastupitelských  úřadů  ve  světě  zůstalo  i  po  15.  březnu  otevřeno  a  vypovědělo  

poslušnost Praze. Pod československou státní vlajkou zůstala otevřena vyslanectví v  

nejdůležitějších  světových  metropolích:  v  Londýně  (vyslanec  Jan Masaryk),  Paříži  

(Štefan Osuský) či Moskvě (Zdeněk Fierlinger). Kolem zastupitelských úřadů začala  

vznikat struktura zahraničního odboje.“57

Vypuknutí války v září 1939 a Hitlerův útok na západoevropské státy pro ně nicméně 

znamenaly úlevu, protože záležitosti okolo kontroverzní Mnichovské dohody a sporné 

56 Ve  svých  pamětech  Fierlinger  sice  uvádí  data  a  vojenskou  situaci  na  finsko-sovětské  hranici  celkem 
objektivně,  ale  důvod  vzniku  konfliktu  klade  za  vinu  Finsku  a  Mannerheimovým  expanzivním tendencím, 
jejichž cílem mělo být získání určitých sovětských území s německou podporou. Zároveň však objektivně uvádí 
negativní ohlas, který konflikt vzbudil v britském parlamentu, jehož poslanci ho právem označovali za přepadení 
Sovětským svazem. FIERLINGER, Zdeněk, Ve službách ČSR I., Praha 1951, str. 297.
57 EMMERT, František, Československý odboj za druhé světové války, Praha 2015, str. 12.
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březnové  okupace  se  nyní  mohly  dát  do  souvislostí  s  všeobecnou  nenávistí  vůči 

nacistickému Německu, které se stalo původcem nové války. 

Ale  uvnitř  československého  odbojového  hnutí  v  zahraničí  rozhodně  nepanovala 

jednotná shoda na podobě, kterou má mít osvobozené Československo. Zatímco kruhy 

kolem  Edvarda  Beneše  usilovaly  o  obnovení  předmnichovských  hranic,  Štefan 

Osuský58 a  Milan  Hodža  by se  spokojili  i  s  obnovou Československa  v  hranicích 

druhorepublikových. Hodžu a Osuského navíc podporovala francouzská vláda, protože 

jejích strategickým zájmům odpovídala jejich koncepce nezávislého Československa 

mnohem lépe.59

Právě kvůli obavám z Osuského vlivu, který byl navýšen francouzskou podporou se 

Beneš obával vyhlásit prozatímní vládu ještě ve Francii, i když ho k tomu Francouzi 

vybízeli. Místo toho došlo pouze k vytvoření Národního výboru československého60, 

který vznikl 17. října 1939. V čele výboru stanul Edvard Beneš, ale řízen byl Janem 

Šrámkem, protože Beneš zůstával i nadále v Londýně. Prvním velkým úkolem, do 

kterého se Národní výbor pustil, bylo dobudování československé vojenské jednotky 

ve Francii formující se již od 28. září 1939.61

President  Beneš rovněž nabyl  na optimismu a ani  po pádu Francie v červnu 1940 

nepřestával  věřit  v  konečnou  porážku  Německa  a  nezlomnost  československého 

národa. Jelikož role Sovětského svazu a Spojených států ještě nebyla plně určena, tak 

kladl velký důraz na Velkou Británii a jejího premiéra Winstona Churchila. Nicméně 

věřil,  že  Sovětský  svaz  se  nenechá  obalamutit  falešným  příslibem  dlouhodobé 

koexistence s nacistickým Německem a fašistickou Itálií.62

Pádem Francie odpadla Benešovi a jeho stoupencům obava z nadměrného vměšování 

francouzských  politiků  do  budování  československé  prozatímní  vlády.  Bylo  však 

nutné přesunout centrum této vlády do Londýna. Samotné vyhlášení Československé 

exilové vlády se uskutečnilo 9. července,  kdy byla následně 18. července uznána i 

vládou  Velké  Británie.  Prezidentem  byl  potvrzen  Edvard  Beneš  a  ministerským 

58 Prokop Drtina vzpomíná na své setkání s vyslancem Osuským velice kriticky. Osuský podle něj nepůsobil  
nijak  nepřátelsky,  přestože  Drtina  byl  věrný  politické  linii  Edvarda  Beneše,  jenž  byl  Osuského  politickým 
rivalem. I tak však bylo v Osuského projevu o mezinárodní situaci a čs. budoucnosti zřejmé, že neklade velký  
význam domácímu odboji. Podle Drtiny byla Osuského prezentace takové povahy, že Československo bylo tam, 
kde byl on. DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek I., Praha 1991, str. 494.
59 EMMERT, František, Československý odboj za druhé světové války, Praha 2015, str. 12.
60 I přes uznání Národního výboru britskou a francouzskou vládou, byl uznáván jen jako organizace zastupující  
československý lid jako jednu z obětí nacistické expanze, ale ne Československo jako nezávislý stát jehož území 
momentálně drží nepřítel. TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 
63. 
61 EMMERT, František, Československý odboj za druhé světové války, Praha 2015, str. 28.
62 BENEŠ, Edvard, Šest let v exilu a Druhé světové války, Praha 1946, str. 70‒76.
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předsedou  byl  jmenován  Jan  Šrámek.  Této  vládě  měla  být  podřízena  všechna 

československá odbojová hnutí doma i v zahraničí, s výjimkou těch komunistických. 

Komunisté se podřídili teprve po 22. červnu 1941, když vstoupil do války Sovětský 

svaz.63

Uznání  Československého  národního  výboru,  jako  vlády  Československa  bylo  ze 

strany Velké  Británie  velmi  nejasným krokem v budování  vztahů  s  čs.  exilovými 

politiky. Národní výbor byl totiž uznán pouze jako prozatímní vláda. Nemohl se tudíž 

stavět  na  roveň  vlády  polské  či  belgické  ani  hierarchicky  či  v  diplomatických 

jednáních. Proto také britská vláda nepoužila pro kontakt s Národním výborem stálého 

diplomatického  zástupce,  ale  Roberta  B.  Lockharta,  který  disponoval  pouze  těžko 

vymezitelným titulem „britský zástupce“.64 Na úplné uznání Národního výboru jako 

plnohodnotné vlády si museli čs. politici počkat ještě jeden rok.

Postoj  komunistického  odboje  vůči  budování  Exilové  vlády  velmi  výmluvně 

dokumentuje článek, který byl publikován v Rudém právu 1. května 1940. Nesl název 

„Národní výbor v Paříži škůdcem národa“. V tomto článku jsou sice použita fakta, 

jako budování československých jednotek ve Francii  a jejich vysílání do Sýrie,  ale 

jsou naprosto směšně interpretována. Českoslovenští komunisté považovali vznik čs. 

armádních  jednotek  za  protibolševicky  zaměřené  akce  britských  a  francouzských 

imperialistů  prostřednictvím násilně naverbovaných československých vojáků.  Také 

diplomatická  jednání  o  možnostech  vytvoření  exilové  vlády interpretují  komunisté, 

jako prodej československé nezávislosti  buď Polsku nebo Habsburkům, což rovněž 

působí  téměř  úsměvně.  Článek  také  vyzývá  obyvatelstvo,  aby  odmítlo  činnost 

Národního  výboru  a  Edvarda  Beneše.  Na  informovaného  člena  odbojového  hnutí 

musel  článek  dělat  dojem  hloupého  vtipu,  avšak  nelze  opomenout  fakt,  že  pro 

průměrného  obyvatele  protektorátu,  který  se  s  tímto  článkem setkal,  představoval 

jeden z mála zdrojů informujících o dění ve světě. Proto bylo Rudé právo hrozbou pro 

čs. odbojové hnutí na západě.65

4.2 Otázka Československo‒polské konfederace

Jedním z hlavních problémů poválečného uspořádání středoevropského regionu, při 

jehož  řešení  se  střetla  vize  československých  politiků  a  sovětů,  byla  otázka 

vybudování konfederace států českého a polského. Provázela Edvarda Beneše a jeho 

63 EMMERT, František, Československý odboj za druhé světové války, Praha 2015, str. 36.
64 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 64.
65 Rudé právo 1939-1945, Praha, 1971, str. 83‒84
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spolupracovníky téměř čtyři roky a je pravděpodobné, že on sám se možnosti jejího 

uskutečnění nevzdal nikdy.  Ačkoliv bylo Polsko v Benešových očích spoluviníkem 

konečného  zhroucení  Československa,  uvědomoval  si,  že  stabilita  a  mír  pro 

budoucnost  středoevropského geopolitického prostoru je  přednější  než mezinárodní 

rozmíšky.66

Polsko  a  Československo,  jako  dva  z  mnoha  nástupnických  států  zhroucených 

středoevropských císařství, by na první pohled měli mít  více společných vlastností, 

než odlišností. Opak byl ale pravdou. Již během budování společných hranic došlo ke 

sporu o oblast Těšínska, který vyústil v Sedmidenní válku mezi Československem a 

Polskem. Po této válce se podstatně navýšila nedůvěra, kterou k sobě oba nové státy 

chovaly. Dále tu bylo samotné řízení státu. Oproti Československu, kde byl po celou 

dobu jeho existence kladen velký důraz na demokracii a svobodu, bylo Polsko řízeno 

spíše autoritativně.67 Československo si  budovalo rozsáhlou průmyslovou základnu, 

která  byla  schopna  obstát  i  ve  světě,  zatímco  Polsko  čerpalo  své  zisky  spíše  ze 

zemědělských produktů.

I přes tyto rozdíly došlo k prvním rozhovorům o budoucí možnosti konfederace ještě v 

roce  1939.  Po  vytvoření  protektorátu  Čechy  a  Morava  nemohla  již  polská  vláda 

pochybovat o tom, že dalším Hitlerovým cílem bude právě Polsko. Nebránila se proto 

přijetí československých uprchlíků a vojáků, kterým bylo zajištěno zázemí i transport 

na  západ.  Nicméně  stále  nebyla  ochotna  k  jednání.  Dokonce  podporovala 

protibenešovské  živly  v  zahraničním  československém  odboji,  které  zastupoval 

generál Lev Prchala (velitel vojenské jednotky čs. armády v Polsku). Polské uznání 

Slovenského  štátu,  také  nepřispělo  ke  zlepšení  vztahů  mezi  exilovým  politickým 

vedením a Polskou vládou.68 

Teprve zhroucení polského státu v září 1939 vedlo k pádu režimu, jenž byl zastupován 

Ignacym Mościckim(prezident) a Felicjanem Slawoj-Skladkowskim(premiér), a který 

žádnou myšlenku konfederace nepřipouštěl. Beneš dobře věděl, že s těmito politiky 

nemůže  zahájit  smysluplný  dialog.  Polská  exilová  vláda  pod  vedením  generála 

Wladislawa  Sikorského  byla  pro  Beneše  snesitelnější.  Sikorski,  jako  dlouhodobý 

66 Frank Munk, který se s Benešem setkal  v Chicagu během léta 1939 se stal svědkem Benešova vyjádření 
ohledně Polska a jeho roli v nadcházejících změnách. Beneš podle něj projevoval daleko větší pohrdání Poláky 
než Němci a tvrdil, že Polsko si bude muset projít stejným ponížením jako Československo. HAUNER, Milan, 
We Must Push Eastwards!'  The Challenges and Dilemmas of  President Beneš after  Munich ,  in:  Journal of  
Contemporary  History 44,  no.  4  (2009),  str.  627.  Zpřístupněno  11.  června  2020.  Dostupné  online: 
https://www.jstor.org/stable/40542980?seq=1.
67 KOVÁCS, István,  Pilsudski... Katyň... Solidarita...Klíčové pojmy polských dějin 20. století, Praha 2010, str. 
80‒88.
68 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 102.
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oponent Pilsudského a Moścického režimu, viděl v československo-polské spolupráci 

klíč k zabezpečení míru v poválečné Evropě a stejný názor sdílel i Edvard Beneš. V 

listopadu  1939  již  Beneš,  Sikorski  a  Raczynski  (polský  velvyslanec  v  Londýně) 

nastiňovali  podobu  budoucího  svazku  obou  států.  Z  Benešovi  strany  byla  však 

jakákoliv  spolupráce  s  Polskem  podmíněna  omezením  výbojů  a  přímou  negací 

územních  nároků  na  oblasti  Litvy  a  západní  Ukrajiny,  ze  strany  polského  státu.69 

Tímto krokem chtěl nejspíše ujistit Sověty, že vznikající celek nebude namířen proti 

nim. Dobře věděl, že postoj Sovětského svazu bude pro tento projekt klíčový. Ovšem 

v letech 1939‒1940 nebylo  ještě  třeba brát  na sovětský postoj  k této problematice 

takový zřetel.  V té  době probíhala  Zimní  válka,  ve které  ztráceli  Sověti  obrovské 

množství  vojáků a dále se snažili  držet mimo konflikt  s Německem, které by bylo 

sovětskou účastí na jednáních o Československo‒polské konfederaci jistě zneklidněno. 

Další schůzka s polskými vládními představiteli, které se zúčastnili polský prezident 

Raczkiewicz, Sikorski, Beneš a Šrámek se odehrála 9. října 1940.70

Klíčovým  okamžikem  jednání  mezi  Sikorskim  a  Benešem  bylo  Benešovo 

memorandum,  které  zaslal  Sikorskému  1.  listopadu  1940.  V  tomto  dokumentu 

formuloval svou představu o budoucí konfederaci následovně:

1.  Suverenita  Polska  a  Československa  nebude  konfederačními  svazky  narušena,  

každá země si podrží svou hlavu státu, vládu, parlament, armádu atd.

2.  Omezení  suverenity  budou zaměřena na hospodářské poměry.  Vznikne  společná  

obchodní politika a dopravní, celní a měnová unie.

3.  Povede  se  společná  zahraniční  politika,  ale  zůstanou  zachováni  samostatní  

diplomatičtí zástupci.

4.  Výzbroj  a  armádní  výstroj  bude  totožná  a  podle  toho  dojde  ke  standardizaci  

vojenské výrob.

5.Společné orgány konfederace budou

a) Rada, která se bude skládat ze zástupců obou zemí, a která bude zahrnovat  

především předsedy vlád a ministry zahraničí, zahraničního obchodu, financí a  

dopravy.  Tato  rada  bude  řídit  celou  zahraniční  a  vojenskou  politiku  

konfederace a bude koordinovat zásady hospodářské politiky, obchodu, financí  

a dopravy. Její rozhodnutí budou schvalovat a provádět obě vlády.

69 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 103‒105.
70 Schůzka z 9. října 1940 se ještě nenesla v tak přátelském duchu, protože polská vláda doposud nejmenovala u  
vlády československé svého vyslance. Kromě toho navíc stále podporovala gen. Lva Prchalu a Milana Hodžu, 
kteří  podkopávali  autoritu  Edvarda  Beneše.  FEIERABEND,  Ladislav,  Karel,  Politické  vzpomínky  II.,  Praha 
1994, str. 62.
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b) Společný generální štáb, ale generální štáby každé země se zachovají.

c) Společný výbor obou parlamentů, jehož rozhodnutí musí být předkládáno ke  

schválení oběma parlamentům.

d) Hospodářská a obchodní rada.71

V druhé části memoranda Beneš rozebral dva body, jejichž splnění bude pro budoucí 

fungování konfederace klíčové. Polsko mělo upravit a více demokratizovat72 své stání 

zřízení a navíc mělo značně přehodnotit svůj vztah k Rusku, aby se předešlo dalším 

politickým  i  vojenským  třenicím.  Beneš  si  určitě  dobře  uvědomoval  důležitost 

druhého bodu, protože poměry mezi Polskem a SSSR rozhodně nebyly tak dobré, jako 

mezi  SSSR a  Československem.  Pomineme-li  antipatie,  které  se  mezi  oběma  stát 

budovaly celá staletí,  pak od září  1939 byla navíc část polského území okupována 

Sověty  a  mezi  oběma  státy  panovala  válečná  nálada.  Budovat  v  takovýchto 

podmínkách nějaké přátelské či alespoň normalizované vztahy mezi Polskem a SSSR 

byl úkol vskutku nadlidský. Sikorski však tuto výzvu přijal, ale s podmínkou, že se 

Polsko nebude před Sověty ponižovat,  a  že celá  konfederace s  nimi  nikdy nebude 

jednat nejednotně a slabě, ale naopak bude vystupovat jako pevný konstrukt, se kterým 

se budou muset naučit žít a spolupracovat, jako rovný s rovným.73

Vrcholem Benešova úsilí v otázce konfederace byla deklarace z 11. listopadu 1940, ve 

které se Československo i Polsko zavázaly zanechat rekriminací a sporů, aby po válce 

mohly vstoupit do těsnějšího politického a hospodářského společenství, které vytvoří 

nové uspořádání střední Evropy a zajistí v tomto geopolitickém regionu mír a stabilitu. 

Zároveň nebudou nic namítat, pokud i okolní státy projeví snahu o připojení k tomuto 

svazku. Tato deklarace obsahovala velkou dávku Benešových myšlenek, které vyjádřil 

již  ve  svém  memorandu  z  počátku  listopadu.  Ale  nyní  byla  tato  iniciativa  blíže 

představena širší politické společnosti a celému programu bylo přidáno na vážnosti i 

hodnotě.74

Jednání mezi  exilovými vládami Československa a Polska pokračovala  až do roku 

1942, kdy měla sice očekávaný, ale o to tragičtější výsledek.

71 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 106‒107.
72 V projevu Jana Masaryka ze dne 13. listopadu 1940 je o prohlášení československé a polské vlády jen kratší  
zmínka, ale je v ní obsaženo vše klíčové kromě role SSSR v připravované konfederaci.  Zmiňuje především 
demokratickou  povahu  ČSR a  Polska,  která  zaručí  plynulou  a  klidnou spolupráci  a  dále  zmiňuje  možnost  
přičlenění dalších středoevropských států. MASARYK, Jan, Volá Londýn, Londýn 1948, str. 78.
73 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 107‒109.
74 Tamtéž, str. 108.
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4.3 Zdeněk Fierlinger a rok 1940

Když  v  prosinci  1939  Zdeněk  Fierlinger  opustil  Moskvu  navzdory  Benešovu 

doporučení,  neskončilo  tím  jeho  angažování  se  v  zahraničním  odbojovém  hnutí 

Československa ani jeho ovlivňování zahraniční politiky, kterou toto hnutí vedlo.

V lednu 1940 dorazil  Fierlinger do Paříže a ihned se připojil k Národnímu výboru 

československému, aby nezůstával stranou. Nicméně Benešovi i ostatním dával jasně 

najevo, že nepočítá s dlouhodobější prací na západě, a že jakmile to bude možné, tak 

bude usilovat o návrat do SSSR a obnovení čs. vyslanectví v Moskvě. K této snaze o 

návrat  ho bezpochyby musela  vést  atmosféra  nedůvěry a  nevraživosti  vůči  němu i 

samotným Sovětům o jejichž pozici  vůči budoucnosti  ČSR nebylo  lehké zaujmout 

pevné stanovisko75, a kteří se v očích západu naprosto zdiskreditovali, když podepsali 

dohodu o neútočení s nacistickým Německem. I přes tuto skutečnost Fierlinger stále 

věřil  tomu,  že  budoucnost  poválečného  Československa  má  být  spjata  nikoliv  se 

západními mocnostmi, ale spíše se Sovětským svazem. Jeho chování během večeře s 

Ladislavem Feierabendem na jaře 1940 to dokazuje. Feierabend ve svých memoárech 

vzpomíná na zaujetí s jakým Fierlinger obhajoval Sovětský svaz a jeho politiku vůči 

Československu, kterému byl během mnichovské krize ochoten nabídnout vojenskou 

pomoc i přes nesplnění aliančních závazků Francie, ale kvůli odmítnutí čs. vlády k 

tomu nedošlo.  Podle Fierlingera nemá ve světě  Československo lepšího přítele  než 

Sovětský svaz. Feierabend proti této domněnce velice trefně staví důsledky sovětské 

zahraniční  politiky z roku 1939, která  vyústila  v uznání  Slovenského štátu,  podpis 

Paktu  Molotov-Ribbentrop,  sovětské  anexe  ve  východní  Evropě  a  Zimní  válku. 

Vstřícné diplomatické chování Sovětů vůči Němcům si Fierlinger vykládá pouze jako 

taktické  ústupky a finské  odmítnutí  sovětských územních  a  politických  požadavků 

označil za nerozumné. Navzdory očividné zaujatosti, kterou Fierlinger projevil během 

hovorů o povaze sovětské politiky, došlo mezi ním a Feierabendem ke shodě ohledně 

čs. komunistů v SSSR, které Fierlinger kritizoval kvůli jejich agitaci namířené proti 

vstupu do čs. bojových jednotek.76

Také Fierlingerovy plány na utváření skutečné národní fronty se nesetkaly s příznivým 

ohlasem  u  československých  politiků.  Národní  výbor  byl  totiž  ještě  stále  značně 

75 Ze zastupitelského úřadu ČSR v Japonsku poslal vyslanec F. Havlíček depeši, ve které popsal rozhovor s 
nejmenovaným Rusem, jenž měl prý důvěrné a autentické informace o vývoji sovětsko-německých vztahů v roce 
1940, a které jsou velmi napjaté. Sověti se cítí ohroženi sblížením Německa a Rumunska a prohlašují, že kdyby 
Německo či  Itálie  chtěly ohrožovat Jugoslávii  a Bulharsko, tak by Sovětský svaz zasáhl.  Není však zmíněn 
způsob, kterým by Sověti chtěli reagovat na případné pokračování expanze Osy na Balkáně. AMZV, Londýnský 
archiv: důvěrné, kart. č. 114, Politická zpráva č. 26: Sověty a Balkán, 28. listopadu 1940.
76 FEIERABEND, Ladislav, Karel, Politické vzpomínky I., Praha 1994, str. 326‒327.
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limitován ve svém působení kvůli pnutí, které uvnitř vytvářela skupina kolem Štefana 

Osuského, a tak nemohlo být vůbec řeči o nějaké jednotné frontě.77

Fierlinger byl také svědkem formování československé zahraniční armády ve Francii. 

Podle něj bylo s našimi vojáky zacházeno nedůstojně, ubytování považoval za tristní, 

protože v ubikacích, které zde čs. armáda obývala, byli do té doby ubytováni španělští 

uprchlíci. Byl zde nedostatek kvalifikovaných důstojníků schopných mezi mužstvem 

zjednat zdravou kázeň. Francouzská armáda navíc čs. vojákům nedůvěřovala a bránila 

se jejich nasazení do bojové linie.78 Je patrné, že Fierlingerovi nečinilo žádné obtíže, 

takto jednostranně kritizovat francouzskou péči o naše vojáky, zatímco on sám nechal 

v  rukou  NKVD  více  než  tisíc  vojáků  i  civilistů,  kteří  byli  nuceni  přežívat  na 

nehostinných ruských pustinách a v mnohem horších podmínkách než naši vojáci na 

jihu Francie.  Navíc ve prospěch francouzských velitelů mluví  i  fakt,  že Francie se 

nacházela ve složité situaci, kdy musela vynaložit všechny své síly na to, aby vojáky 

udržela v bojeschopném stavu a potřela nebezpečně silnou vlnu defétismu šířící  se 

celou zemí. 

Situaci  uvnitř  Národního  výboru  považuje  Fierlinger  za  odraz  zkaženosti  celého 

buržoasního světa.  Podle něj zde není prostor pro diskuze a dochází k potlačování 

individualit.79 Opět je zde nutné zmínit osobu Štefana Osuského, ale i generála Ingra, 

který patřil k odpůrcům Benešovy politiky,  a který zastával funkci ministra národní 

obrany. Je samozřejmé, že v prostředí, kde by ostřejší diskuze mohla vyústit v osudný 

rozkol  v  Národní  frontě  si  nemohli  Beneš  ani  Šrámek  dovolit,  aby  k  podobným 

diskuzím docházelo.

Snad  mohl  Fierlingerovu  nelibost  z  pobytu  mezi  západoevropskými  čs.  odbojáři 

způsobit i fakt, že velká část z nich ho už prohlédla jako bezohledného oportunistu, a 

že i on sám si uvědomoval, jak moc je jeho osobní vzestup či pád závislý na přízni 

Edvarda Beneše. V Moskvě ho nic takového trápit nemuselo, protože tam byl „na své 

půdě“  a  věděl,  že  i  přes  různá napomenutí  z  Londýna,  která  později  během války 

obdržel, měl věci pevně ve svých rukou nebo se tak alespoň choval.

Většinu času, který Fierlinger prožil na západě, než byl opět povolán na vyslanectví do 

Moskvy, strávil psaním do různých periodik, ale i politickou činností nižšího stupně. 

Po Fierlingerově opětovném odjezdu do Moskvy bylo čs. vládou zjištěno, že ve Velké 

77 FIERLINGER, Zdeněk, Ve službách ČSR I., Praha 1951, str. 306‒307.
78 Tamtéž, str. 309.
79 Tamtéž, str. 313.
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Británii zorganizoval tzv. British Council of Czechoslovak-British Friendship Club80. 

U britské vlády byl tento spolek nepopulární a čs. exilová vláda se od jakékoliv jeho 

podpory  distancovala.81 Ve  svých  textech  různorodé  povahy  sumarizoval  své 

zkušenosti  z  minulých  let,  ale  též  předvídal  události  budoucí.  Mnohdy v až  příliš 

optimistickém duchu. Článek, o kterém se zmiňuje ve svých pamětech nejvážněji, byl 

uveřejněn nejprve v časopise Svornost 16. dubna 1940, načež ho převzal i Newyorské 

listy ve svém vydání z 22. dubna 1940. V tomto článku představuje čtenářům velmi 

originální  pohled  na  pakt  Molotov-Ribbentrop.  Popisuje  dlouhodobější  politiku 

Německa, která začala po březnu 1939, a která měla za cíl propojit Německo a SSSR 

na ekonomické úrovni. Německé firmy dávaly Sovětům výhodné úroky a zasílaly do 

Ruska odborníky, stavitele a těžařské experty. Velká část zakázek a dodávek, které se 

mezi oběma státy vyměňovaly, měla vojenský a tedy i politický charakter. Samotný 

podpis  smlouvy  byl  už  jen  dovršením  dlouhodobější  spolupráce.  Fierlinger  zde 

nezapomněl zmínit ani pokusy západních velmocí o jednání se SSSR prostřednictvím 

admirála Draxe. Neschopnost západních diplomatů přednést nějaké konkrétní návrhy 

vojenské spolupráce, pak měla vést k nezdaru těchto rozhovorů. Dále zmiňuje problém 

Polska,  které  se  dlouhodobě bránilo  nabídkám ze  strany SSSR,  kde  se  hovořilo  o 

vojenské pomoci při napadení Polska nacistickým Německem. Polsko svolilo k této 

případné  pomoci  teprve  23.  srpna  1939,  kdy  už  byly  připraveny  plány  na  jeho 

rozdělení  mezi  Německo  a  SSSR.  Sověti  byli  navíc  k  podpisu  dohnáni  i  nejistou 

situací  na  svých  hranicích.  Nejednoznačné  stanovisko  pobaltských  států,  ve  věci 

východní  agrese  nacistického  Německa,  nutilo  sovětské  vládní  představitele,  aby 

počítali i s tím, že by se Litva, Lotyšsko a Estonsko mohly dostat pod Německý vliv a 

později  přispět  k  útoku na  Sovětský svaz,  zvláště  pak  v  kriticky ohrožené  oblasti 

Leningradu.  V  Sovětsko-německé  smlouvě  jsou  proto  rozvrženy  i  sféry  vlivu  ve 

východní Evropě, kde si SSSR prosadil  primát ve všech třech pobaltských státech, 

které mohly spadnout pod vliv Německa. Na závěr svého článku Fierlinger (snad z 

vlastní zažité  reality)  v podstatě tvrdí,  že Sovětský svaz se nebude řídit  sepsanými 

smlouvami, a pakliže to pro něj bude výhodné, vstoupí do války proti Německu.82 

Překvapivě rychlý německý postup přes Nizozemí, Belgii a Lucembursko, dával tušit, 

že  pečlivě  budované francouzské  pozice  na  Maginotově  linii  budou obejity.  Nová 

80 Podle Prokopa Drtiny byl tento klub založen čs. komunisty, aby skrze něj mohli provádět agitaci ve Velké  
Británii. Celá organizace vznikla jako protiváha British-Czechoslovak Institut, který se těšil podpoře čs. i britské 
vlády. DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek II., Praha 1991, str. 18.
81 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13, Depeše odeslané č. 560, 12. září 1941.
82 FIERLINGER, Zdeněk, Tragické nedorozumění, Newyorské listy, 22. dubna 1940, str. 4‒5.
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německá taktika, podpořená technologickou převahou a špatným stavem francouzské 

armády způsobila, že již 14. května 1940 padla Paříž a celá invaze tak byla v podstatě 

u konce. 

Zatímco většina národního výboru československého prchala  z Francie  jižní cestou 

přes  Středozemní  moře,  Fierlingerovi  se  podařilo  dostat  do  Bretaně  a  odtud  do 

Southhamptonu na jedné z posledních lodí, spolu s jeho manželkou. V Anglii se pak 

připojil k Československému národnímu výboru, aby mohl pokračovat ve své práci.83

4.4 Českoslovenští vojáci v sovětské internaci

Po odjezdu Zdeňka Fierlingera z Moskvy, v prosinci 1939, zůstalo v Sovětském svazu 

mnoho československých občanů, kteří  zde hledali  útočiště před stále se rozšiřující 

Třetí říší. Někteří z nich byli příslušníky čs. armády, které sem přivedl podplukovník 

Svoboda  a  štábní  kapitán  Liška.  Navzdory  očekávání,  že  budou  bezodkladně 

transportováni  do  Francie,  aby  se  mohli  připojit  k  československým jednotkám v 

Agde, byli však zajati a internováni. 

Příslušníci  tzv.  Východní  skupiny  československé  armády,  jak  bylo  nazýváno 

uskupení vojáků v sovětské internaci, nevěděli přesně co od Sovětů očekávat. Sice jim 

byl přislíben transfer do Francie, ale k jeho provedení nemělo v brzké době dojít. Celé 

situaci  dodala  na  vážnosti  přítomnost  vyšetřujících  složek NKVD, které  podrobily 

vojáky  důkladnému  výslechu,  snad  za  účelem  získání  zpravodajsky  využitelných 

informací, ale možná i z obavy, že se mezi československými vojáky může skrývat 

německý  vyzvědač.  Koneckonců  tito  lidé  přišli  z  území  okupovaném  německou 

armádou. Tyto sovětské zásahy  měly však na celé uskupení velmi rozkladný efekt. 

Přirozené neshody, které mezi vojáky panovaly ohledně názorů na Sovětský svaz a 

Stalina  přerostly  až  téměř  k  rozštěpení  útvaru  na  dvě  části.  Někteří  čs.  vojáci, 

ovlivnění  komunismem  ještě  před  příchodem  do  SSSR,  si  ze  strachu  z  možných 

represivních  opatření  začali  na  uniformy  připevňovat  rudé  hvězdy  a  přiznávat 

solidaritu spíše se Sovětským svazem než s Československem.84

Situace internovaných čs. vojáků silně zaměstnávala Národní výbor v Paříži. Prioritou 

se  stal  jejich  urychlený  transport  ze  SSSR  ovšem  tak,  aby  nenarušil  poměrně 

přátelskou atmosféru,  která  mezi  Národním výborem a Sověty panovala.  Vojenská 

správa Národního výboru zaslala 24. května 1940 Edvardu Benešovi zprávu štábního 

kapitána  Krčka  z  jeho  jednání  se  sovětskými  vládními  činiteli.  Hlavním tématem 

83 FIERLINGER, Zdeněk, Ve službách ČSR I., Praha 1951, str. 318.
84 RICHTER, Karel, Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 17‒19.
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rozhovorů byl právě osud internovaných Čechoslováků. Přes přátelství, které dávali 

Sověti vůči Československu najevo, dávali opoždění transportu vojáků na západ za 

vinu Rumunsku a laxnosti Národního výboru, jehož zájem o československé vojáky 

podle nich ochabl. Krček se také zmiňuje o reputaci, jakou mají určití představitelé 

Národního výboru v sovětských vládních kruzích. Podle něj požívají naprosté důvěry 

dr.  Beneš,  generál  Ingr,  Eliáš  a  Viest.  Neutrální  mínění  panuje  o  dr.  Šrámkovi, 

Slávikovi a Janu Masarykovi. Nedůvěra a odpor sovětských představitelů se vztahuje 

k  Osuskému,  Hodžovi,  Prchalovi,  Beranovi  a  Syrovému.  Krček  si  tento  negativní 

sovětský postoj spojuje s nevraživostí  mezi komunisty a sociálními demokraty.85 Je 

možné,  že  Sověti  nedůvěřovali  sociálním  demokratům  natolik,  aby  tím  nechali 

ovlivňovat  svou  zahraniční  politiku?  Vždyť  Zdeněk  Fielringer  byl  sám  sociální 

demokrat a přitom požíval v Sovětském svazu důvěry většiny politických činitelů, se 

kterými byl v pravidelném kontaktu. Osobně myslím, že mu Sověti věřili více než jeho 

nadřízení z Národního výboru. 

Ve Krčkově zprávě se dále píše o obdivu, který cítí sovětské vedení k československé 

armádě a k Československu obecně, ale také o jejich výtkách vůči čs. armádě kvůli její 

apolitičnosti  a  malému  podílu  na  vedení  zahraničního  odboje  na  západě.  V 

Československu sice Sověti  spatřují pokrokový a sociálně uvědomělý stát,  ale jeho 

stranickou roztříštěnost vnímají jako de-stabilizující element. Ze sovětské strany bylo 

rovněž  přislíbeno  podporování  obnovy samostatného  Československa  a  nezájem o 

připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu, protože není považována za jeho 

integrální součást.86

Pro podplukovníka Svobodu začal rok 1940 podstatně lépe než pro většinu jeho mužů. 

Na přelomu prosince a ledna dorazil do Moskvy, kde měl se sovětskými představiteli 

jednat  o  transportu  své  skupiny  do  Francie,  aby  tam  mohla  podpořit  ostatní 

československé  vojáky.  Situace  Svobodovy  skupiny  byla  v  prosinci  velmi  vážná. 

Docházelo  jim  běžné  oblečení  a  zimní  dorazilo  teprve  na  konci  roku  1939.  Sám 

Svoboda odjížděl na jednání do Moskvy oblečený a vybavený věcmi svých kolegů a v 

Moskvě věnoval čas nákupu mýdla a ponožek pro své muže. Po příjezdu do Moskvy 

31. prosince 1939 se Svobody ujal generál Orlov, který ho téměř celý leden 1940 vodil 

po muzeích, operách, parcích a různých památkách komunistické i carské minulosti. 

Orlov neustále zdržoval Svobodův odjezd a teprve 3. února se Svoboda  dostal  do 

85 NĚMEČEK,  Jan,  ed.  Československo-sovětské  vztahy  v  diplomatických  jednáních  1939-1945: dokumenty, 
Praha 1998, str. 140‒141.
86 Tamtéž, str. 141.
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Kyjeva.  Ohledně  odjezdu  Čechoslováků  do  Francie  byl  ubezpečen,  že  se  na  něm 

pracuje. Nejdůležitějším výsledkem jeho cesty do Moskvy bylo zlepšení ubytování a 

pravidelné vydávání  zimních oděvů pro internované čs.  vojáky i  civilisty.87 Během 

Svobodova pobytu v Moskvě, který se odehrával pod taktovkou a bedlivým dohledem 

NKVD,  byl  Svoboda  tímto  ministerstvem pečlivě  prolustrován.  Ale   ve  vztahu  k 

budoucím  událostem  je  zřejmé,  že  v  očích  Sovětů  na  něj  bylo  nahlíženo  velmi 

pozitivně.88 Je dost dobře možné, že sovětská strana si od jednání se Svobodou nic 

neslibovala. Skutečnost, že k opravdovému jednání na diplomatické úrovni nedošlo, to 

jen potvrzuje. Zmíněný generál Orlov mohl být ke Svobodovi dosazen jako dozor, aby 

zajistil,  že  se  Svoboda  nedopustí  konání,  o  které  Sověti  nestáli.  Proč  však  drželi 

Svobodu více jak měsíc v Moskvě? Mohlo jít buď o snahu ho indoktrinovat a získat ho 

pro sovětské zájmy nebo o pokus provést mezi jeho skupinou činnost, o které se neměl 

dozvědět ani Svoboda ani Londýn.

Koncem března  došlo  ve  Šlepetovce  ke  sloučení  Svobodovy skupiny se  skupinou 

Kvasilovskou  pod  vedením poručíka  Bohumila  Nekvasila.  Po  opětovném shledání 

cestovali obě skupiny až do Gorkého, aby mohly začít transporty do Francie. Sověti 

však jejich započetí oddalovali kvůli napětí, které rostlo mezi Francií a Itálií. Italské 

námořnictvo  totiž  bylo  ve  Středozemním  moři  ještě  dostatečně  silné  na  to,  aby 

zablokovalo případný pokus o přesun československých vojáků do Francie námořní 

cestou. Dne 15. května došlo mezi Svobodovými muži k pokusu o vyvolání protestní 

hladovky,  skrze  kterou měl  být  vyvíjen  nátlak  na  sovětské  úřady,  aby započaly  s 

transportem. Svoboda tyto snahy potlačil, ale později nebránil sovětským politickým 

důstojníkům  s  vedením  rozhovorů  s  jeho  vojáky.  Zásahy  sovětských  důstojníků 

dostoupily až té míry, že 1. června nechali zatknout několik neukázněných důstojníků 

na jeden až pět dní. Koncem června se skupina přesunula do Suzdalu. Podle plánu 

měli Čechoslováci vycestovat ze SSSR za podpory Francouzů do Turecka a odtud dále 

na přední Východ či  do Evropy,  ale  po pádu Paříže a vytvořeni  režimu ve Vichy, 

nemohli pro jejich transport Francouzi už nic udělat. Podařilo se vycestovat jen jedné 

skupině  a  poté  byl  kontakt  přerušen.  Do Turecka  proto  odcestoval  Svoboda jen  s 

několika svými kolegy.  Po doplnění svých informací  o dění v západní Evropě a o 

vývoji  války se Svoboda rozhodl  dočasně pozastavit  přesun své skupiny ze SSSR, 

dokud  nebude  připraven  pevný  plán  na  umístění  těchto  lidí  nebo  dokud  situace 

nenabere  takový  spád,  aby  mohli  být  všichni  českoslovenští  emigranti,  žijící  v 

87 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 89‒94.
88 RICHTER, Karel, Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 19.
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černomořských  státech,  soustředěni  na  území  Sovětského  svazu.  O  tomto  svém 

záměru informoval i sovětského zástupce v Istanbulu, který se k jeho plánu vyjádřil 

kladně. Touto možností a rostoucí potřebou nových vojáků na Blízkém východě byli 

zřejmě ovlivněni i Britové, protože několik dní na to zařídili pro Svobodův personál 

ubytování v Istanbulu a slíbili i finanční pomoc, bude-li jí zapotřebí.89 Československé 

jednotky se proto na západ dostávaly po malých skupinách. Část putovala do Velké 

Británie, ale ta vzhledem k vojensko-politickým opatřením přebírala hlavně lékaře a 

piloty. Ostatní vojenský personál se tedy byl nucen přesunout na Blízký východ, kde 

měl podpořit válečné úsilí spojenců. Vzhledem k napjaté vnitrostátní situaci v Iráku a 

postupujícím italským jednotkám, které se přesouvaly z Libye do Egypta, byla tato 

oblast  klíčovým místem tohoto  období  války.  Zde  se  organizovala  československá 

vojenská  východní  skupina,  jejímž  velením  byl  pověřen  generál  Mézl.  Přesuny 

Čechoslováků pokračovaly až do dubna 1941, kdy začala být hrozba německého útoku 

na Sovětský svaz už příliš neodvratná. Z počátečního počtu 755 osob se podařilo ve 12 

skupinách transportovat  na 662 lidí.  V SSSR se nadále zdržovalo  jen asi  90 osob 

vojenského  personálu,  které  zastávaly  funkci  instruktorů  a  později  zaujímaly 

významná postavení v organizační struktuře budoucí vojenské jednotky.90

Kvůli  komplikacím,  které  způsobovala  Svobodova  přítomnost  v  Istanbulu  a  kvůli 

složitosti přesunu Čechoslováků ze SSSR, vycestoval Svoboda opět do Moskvy, kam 

dorazil 11. listopadu. Důvodem jeho příjezdu byla žádost Sovětů, aby s jejich zástupci 

projednal některé své žádosti  a návrhy, vznesené během svého pobytu v Istanbulu. 

Svoboda usiloval o svolení sovětské vlády s možným přesunem Čechoslováků, kterým 

v Protektorátu hrozí uvěznění, smrt či koncentrační tábor do Sovětského svazu. Dále 

se jednalo o možnosti organizace československé vojenské jednotky, jakmile to bude 

možné.  Po  zjištění,  že  Jugoslávie  je  ochotná  spolupracovat  s  německou  vládou  a 

vydávat německé policii Čechoslováky ukrývající se v Jugoslávii, nabral na důležitosti 

další Svobodův návrh na evakuaci Čechoslováků, žijících na Balkáně do Sovětského 

svazu.  Poslední  projednávanou  položkou  byl  Svobodův  návrh  na  zřízení  čs. 

zpravodajské služby, která by prováděla špionáž ve prospěch SSSR a zajišťovala by i 

kontakt s Prahou. Sovětská strana, zastupovaná generály Pavlovem a Petrovem se vůči 

všem Svobodovým návrhům vyjádřila  kladně.  Osobovala  si  však  právo  na  určení 

pořadí a menší organizační změny. Nejprve mělo dojít k vytvoření diverzní skupiny ze 

Svobodových  lidí,  které  Sověti  vybaví  a  vycvičí.  Přesun  osob,  které  čelí  hrozbě 

89 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 101‒130.
90 http://www.bojovali-za-ceskoslovensko.cz/cs/vystava/40-10
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uvěznění  v  protektorátu,  měl  být  zahájen  ihned.  Organizace  vojenské  jednotky  se 

odehraje hned, jakmile to mezinárodní situace dovolí. Podmínky týkající se organizace 

této  skupiny dohodne zplnomocněný  zástupce  čs.  vlády se  sovětským protějškem. 

Dále Sověti podpořili vytvoření štábu, který bude zajišťovat spojení se Svobodou a 

některými  členy  čs.  vlády  na  západě  (zejména  s  generálem Ingrem).  Konec  roku 

oslavil  Svoboda se svými důstojníky ze Suzdalské skupiny,  kteří  trávili  dovolenou 

nedaleko Moskvy.91

91 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 130‒163.
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5. Rok 1941

Takřka žádný člověk, který se alespoň trochu orientoval v mezinárodní politice, nevěřil že 

pakt Molotov-Ribbentrop vydrží, a že mezi SSSR a Německem nedojde ke konfliktu. Bylo 

jen otázkou času, kdy Hitler Stalina zradí nebo naopak. Ze strany Sovětského Svazu by agrese 

vůči Německu působila velice nerozumně, protože po sblížení mezi Japonskem a Třetí říší, by 

Sovětům hrozil boj na dvou frontách. V této době byl Rudá armáda ještě stále ve zbědovaném 

stavu, a tak by nemohla účinně operovat proti zkušenějšímu Wehrmachtu.  Navíc německá 

expanze a zábory v Polsku i v západní Evropě pomáhaly krýt sovětskou expanzi, která od září 

1939  do  června  1941  pohltila  východní  Polsko,  Estonsko,  Lotyšsko,  Litvu,  Rumunsku 

náležící oblasti Severní Bukoviny a Besarábie i části Finska, které je bylo nuceno postoupit 

po Zimní válce.92

Nicméně  pro československou exilovou vládu představoval  hrozící  konflikt  mezi  SSSR a 

Německem velice očekávaný moment, kterého hodlal prezident Beneš řádně využít,  neboť 

Sovětský  svaz  vnímal,  jako  důležitého  garanta  ve  věci  obnovy  Československa  v 

předmnichovských hranicích.

Stejně jako prezident Beneš, tak i Zdeněk Fierlinger očekával netrpělivě začátek konfliktu na 

východě, protože správně předpokládal, že po vypuknutí války s Německem by Sověti opět 

obnovili diplomatické styky s československou exilovou vládou a on sám by snad mohl znovu 

nastoupit na své ztracené místo československého vyslance v Sovětském svazu. Ne každý byl 

však přesvědčen o tom, že Fierlinger by se měl  do Sovětského svazu vrátit,  nebo se dále  

podílet na fungování exilové vlády. Jan Masaryk se na Fierlingera již dlouho díval se stále 

vzrůstající  nedůvěrou93 a osobně se Benešovi  svěřil  se svým stanoviskem. Beneš ho však 

neuposlechl a do Moskvy vyslal právě Fierlingera.94

Pro vývoj situace v Protektorátu Čechy a Morava byl rok 1941 zlomový. Nacistické vedení 

ztratilo  trpělivost  s  relativně  umírněním  přístupem  dosavadního  říšského  protektora 

Konstantina von Neuratha a rozhodlo se, dosadit  na jeho místo jednoho z nejobávanějším 

stranických činitelů, Reinharda Heydricha. Toto rozhodnutí bylo snad z části motivováno i 

vojenskými  úspěchy  německých  armád.  V  době  příjezdu  Heydricha  do  Prahy  měl  totiž 

Wehrmacht nakročeno ke konečnému dobytí Moskvy a vítězství na východní frontě, a proto 

92 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 102.
93 Jan Masaryk a Zdeněk Fierlinger spolu v meziválečných letech vycházeli poměrně dobře. Fierlinger vůči němu 
osobně nepodnikal žádné přímé kroky a snažil se dělat na něj dobrý dojem. Teprve po smrti Jana Masaryka se  
vůči němu Fierlinger vymezil a napadal jeho památku tím, že ho činil zodpovědným za Mnichovskou dohodu. 
DÉRER, Ivan, Antifierlinger III: Mníchov 1938, Bratislava 2017, str. 90‒91.
94 LOCKHART, Bruce, R. H., The Second Exile of Eduard Beneš, in: The Slavonic and East European Review, 
vol. 28, no. 70, 1949, str. 55. Zpřístupněno 25. dubna 2020. Dostupné online: www.jstor.org/stable/4204094.
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již nebylo nutné brát zvláštní ohledy na prevenci vzniku odbojových hnutí na okupovaných 

územích, ale naopak bylo třeba přejít proti nim do ofenzivního postoje. 

5.1 Exilová vláda a perspektivy pro rok 1941.

V době, kdy probíhala letecká bitva o Británii, a kdy Luftwaffe bombardovalo Londýn 

i četná jiná britská města, musela se budoucnost československého národa, jehož osud 

závisel  předně  na  vojenských  úspěších  spojeneckých  armád,  jevit  velice  chmurně. 

Proti Němcům a Italům stála v té době osamocena už pouze Velká Británie.

Právě rok 1941 byl však obdobím, které víceméně rozhodlo o výsledku války několik 

let dopředu. V tomto roce totiž do konfliktu vstoupily dvě velmoci, jichž se státy Osy 

nejvíce obávaly. První z nich byl Sovětský svaz, který po německém útoku 22. června 

zahájil obranné boje, které dosáhly až k Moskvě. Druhou velmocí byly Spojené státy 

Americké. Po napadení jejich pacifické flotily Japonci a poté, co jim vyhlásilo válku 

Německo, tak rovněž vstoupily do konfliktu a rozšířily tím svou již delší dobu trvající 

hospodářskou pomoc o faktickou podporu přímo v boji.

Se Sověty zůstávali  českoslovenští  politici  v kontaktu stále.95 Ještě před německou 

agresí mluvil Fierlinger i Beneš často se sovětským velvyslancem v Londýně Ivanem 

Majskim. Taktéž plk. František Moravec ze zpravodajské služby byl  v kontaktu se 

svými  sovětskými protějšky.  Názory na československý poměr  vůči  SSSR se však 

lišily.  Jan  Masaryk  a  Hubert  Ripka  si  uvědomovali  význam  západních  mocností, 

zvláště pak Velké Británie nesoucí na sobě celou tíhu války v Evropě mezi červencem 

1940  a  červnem  1941.  Socialističtí  a  komunističtí  politici(Bechyně,  Laušman, 

Fierlinger, Patzak) proti tomuto faktu stavěli námitky,  že je v čs. zájmu stanout na 

konci války po boku Sovětského svazu a začlenit Československo do jeho sféry vlivu. 

Po  podpisu  československo-sovětské  úmluvy(18.  července  1941)  a  normalizaci 

diplomatických vztahů zesílil vliv takovýchto politiků, jelikož do Státní rady se dostali 

i  českoslovenští  komunisté.96 Vnitřní  názorové  štěpení  by  samo  o  sobě  ještě 

nepředstavovalo pro čs. vládu takový problém, zvláště pak pokud nehrozilo kritickým 

rozkolem, který by měl potenciál  vyústit  v podobný stav, v jakém se ocitla polská 

exilová vláda v roce 1944, kdy se proti ní vytvořil tzv. Lublinský výbor. Horší bylo, že 

si názorů prosovětsky orientovaných politiků všiml britský tisk, který se snažil mírnit 

95 Před  napadením vojsky Osy byl  Sovětský svaz  ve věci  Československa velice  opatrný,  aby nerozčiloval  
Německo a nedal mu žádnou záminku k uspíšení válečných akcí. Během pohřbu slavného spoluzakladatele KSČ 
Bohumíra Šmerala, který zemřel na jaře 1941 bylo Gottwaldovi sice povoleno promluvit na jeho pohřbu, ale 
nesměl se zmínit o Československu. DRTINA, Prokop, A nyní promluví Pavel Svatý..., Praha 1946, str. 644.
96 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13, Depeše odeslané č. 1019, 25. listopadu 1941.
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sovětské  obavy  o  budoucnost  sfér  vlivu  ve  východní  Evropě  a  využil  k  tomu  i 

stanoviska čs. socialistů a komunistů, o kterých se domníval, že odráží názor podstatné 

části domácího i zahraničního odboje.97

Častým  tématem  rozhovorů  se  Sověty  bylo  chování  Rudé  armády  na  obsazeném 

území  Polska  a  transporty  polských  občanů  a  vojáků  na  východ  (o  Katyňském 

masakru tehdy ještě nebylo nic známo). Majskij zdůvodnil transporty tak, že velká část 

Poláků,  kteří  byli  nuceni  opustit  své  domovy,  příslušela  k  polské  aristokracii  a 

buržoazii, a že hrozilo nebezpečí napadení od prostého obyvatelstva. Sověti je proto „v 

zájmu jejich vlastní  bezpečnosti“  převezli  na východ, aby je tak uchránili  od msty 

polských  pracujících.98 Zájem  československé  vlády  o  osudy  polských  občanů  v 

Sovětském  svazu  byl  nejspíše  motivován  možnou  hrozbou  pro  internované 

Čechoslováky, kterým mohl hrozit podobný osud. 

Kromě péče o československé občany měla exilová vláda mnoho jiných cílů, které, po 

jejím  uznání  britskou  vládou  18.  července  1941,  dostaly  konečně  prostor. 

Nejdůležitějším cílem exilové vlády a také osobní odvetou prezidenta Beneše se mělo 

stát oduznání Mnichovské dohody a obnovení Československa v předmnichovských 

hranicích.99 Pro  východní  agendu  hrála  velkou  roli  otázka  možnosti  ustanovení 

konfederace  mezi  Československem a  Polskem a  stejně  tak  i  rozvinutí  spolupráce 

mezi Československem a Sovětským svazem. 

Jednání s Poláky ohledně konfederace probíhala i v roce 1941 poměrně slibně, jelikož 

se polsko-sovětské vztahy držely ještě na dobré úrovni. Neshody týkající se politické 

formy budoucího uspořádání se tak omezovaly převážně na správní a ekonomickou 

oblast.  Podle  telegramu  státního  ministra  Ripky  se  polská  vize  podobala 

Bundestaatu(spolkovému státu), který by disponoval jednotnou zahraniční a vojenskou 

službou, ale zároveň by byla aktivována vnitřní cla. Česká strana preferovala podobu 

Staatenbundu(federální  stát)  za  podmínek  zachování  samostatných  politických 

institucí a zřízení celní unie. Zahraniční, vojenská a hospodářská politika by podléhaly 

pouze  koordinaci.  Nezbytnou  podmínkou  byla  pochopitelně  shodnost  vnitřních 

režimů, přátelství se Sovětským svazem, nevměšování Polska do záležitostí hranice s 

97 FEIERABEND, Ladislav, Karel, Politické vzpomínky II., Praha 1994, str. 142‒143.
98 NĚMEČEK,  Jan,  ed.  Československo-sovětské  vztahy  v  diplomatických  jednáních  1939-1945: dokumenty, 
Praha 1998, str. 172‒173.
99 PLACÁK, Václav, Československá exilová vláda za druhé světové války a její snaha o oduznání Mnichovské  
dohody Velkou Británií a Francií, Praha, 2016, 31 s. Bakalářská práce Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd, Institut politologických studií. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
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Maďarskem  a  absolutní  zákaz  připojení  Podkarpatské  Rusi  k  Maďarsku,  nebo 

Polsku.100

5.2 Operace Barbarossa a její důsledky 

Jen málokteré téma vzbuzuje v historickém narativu východní Evropy tolik rozepří a 

diskuzí, jako téma Velké vlastenecké války. Každý zdejší stát, národ nebo etnikum má 

svůj  vlastní  způsob  jejího  výkladu,  založený  na  kolektivní  paměti  a  na  bádání 

historiků,  které  je  však  často  ovlivněno  postojem  státu,  ve  kterém  žijí  a  pracují. 

Zahraniční  historický  výzkum  byl  dlouho  nucen  pracovat  pouze  s  omezeným 

množstvím  autentických  materiálů,  neboť  sovětské  archivy  nenechávaly  vyjít  do 

historické akademické obce pouze to,  co dělalo  „dobrý dojem“.  Historici  pracující 

mimo  socialistický  blok,  tak  museli  vzít  za  vděk materiály  německé,  italské  nebo 

belgické  provenience,  od  kterých  bylo  rovněž  možno  očekávat  nedostačující  míru 

objektivity. Vesměs se jedná o memoáry účastníků konfliktu z řad německé armády či 

jednotek zemí Osy, které asistovaly Němcům během bojů na východní frontě. Mám na 

mysli  například díla jako  Ztracená vítězství od Ericha von Mansteina101,  Vzpomínky 

generála Heinze  Guderiana102,  Mezi  povinností  a  pochybnostmi od  Fedora  von 

Bocka103 či Tažení v Rusku 1941‒1945 od Léona Degrelleho104. Jedná se o publikace, 

jejichž historická hodnota je sice nepopiratelná, ale jsou často poplatné ideologii svých 

tvůrců.  Nicméně  ve  své  době  posloužily  historickému  bádání  lépe  než  sovětská 

propaganda. I tak však přispěly k vytvoření mýtů, které jsou dodnes kameny úrazu v 

diskuzi mezi západoevropskými a ruskými historiky.

Útok na Sovětský svaz se stal největší a nejkrvavější vojenskou operací 2. světové 

války. Byl připravován mnoho měsíců a Němci v něm hodlali využít nejen doktrínu 

bleskové války, která slavila v předchozích bojích takový úspěch, ale i své zkušenosti 

nasbírané na západní a balkánské frontě. Zajištěním diplomatické i vojenské podpory 

spřízněných  režimů  v  Maďarsku,  Rumunsku,  Itálii  a  dalších  státech,  zvýšil  Hitler 

vojenskou  kapacitu  invazních  sil  Osy.  Technická  převaha  byla  z  velké  části  na 

německé straně. Sovětský výzkum sice ve vojenské oblasti slavil určité úspěchy (nové 

tanky T-34105, raketomety či princip výsadkářského vedení boje), ale nedokázal jich 

100 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13, Depeše odeslané č. 1169, 15. prosince 1941.
101 MANNSTEIN, Erich, Ztracená vítězství, Brno 1994.
102 GUDERIAN, Heinz, Vzpomínky generála, Praha 2009.
103 BOCK, Fedor von, Mezi povinností a pochybnostmi, Brno 1998.
104 DEGRELLE, Léon, Tažení v Rusku 1941‒1945, Praha 1996.
105 CANCIAN, Mark F,  Avoiding Coping with Surprise in Great Power Conflicts. Report. Center for Strategic 
and International  Studies (CSIS),  Washington, D.C. 2018, str.  41. Zpřístupněno 4. července 2020. Dostupné 
online: doi:10.2307/resrep22428.9.
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dostatečně využít,  kvůli velikosti své armády a nedostatku kvalifikovaného velícího 

personálu. Početní převaha byla sice na straně Sovětů, alespoň v tancích a v letectvu,  

ale nepřipravenost jednotek, chaos v organizaci divizí, neschopní důstojníci, absence 

flexibility  v  rozhodování  a  zastaralé  strategické  uvažování  vedoucích  armádních 

činitelů (Vorošilov, Buďonyj) tuto sovětskou převahu zmenšovali.

Německé velení připravilo k útoku 150 divizí (více jak 3 miliony mužů), 3 350 tanků, 

600 000 vozidel a 750 000 koní. Němci se snažili vyrovnat sovětskou početní převahu 

také zapojením armád států Osy. Bojové nasazení a zkušenosti jejich vojáků se však 

nedaly srovnávat s německými, a tak s nimi němečtí důstojníci i jednali. Celkem se 

bojů na východní frontě zúčastnilo 800 000 Maďarů, 500 000 Finů, 500 000 Rumunů, 

250 000  Italů,  145 000  Chorvatů  a  45 000  Slováků.  Svou  roli  však  sehráli  i 

dobrovolníci  z  okupovaných  území  Belgie,  Francie,  Holandska,  Norska,  Dánska  a 

Polska.  Nelze  opomenout  ani  kolaboranty ze  sovětského tábora.  Přes  milion  a  půl 

Rusů, Ukrajinců, Tatarů a obyvatel Kavkazu pomáhalo německé armádě v bojích na 

východě.106 Je na místě si připomenout, že tito přeběhlíci k německé armádě byli  v 

mnoha případech příslušníci etnik, která pod Stalinovou vládou vytrpěla strašné věci a 

pouze doufali, že německé vítězství přinese změnu poměrů. Nemohli tušit, že Hitler 

připravoval jejich odsun či vyhlazení. Nelze je tedy všechny stavět na roveň nacistů. 

Je  však  stejnou  pravdou,  že  skupiny ukrajinských nacionalistů  se  také  dopouštěly 

zločinů proti lidskosti a přímo pomáhali při masakrech židů či sovětských civilistů.

Průběh  plánu  Barbarossa  se  zpočátku  držel  svého  rozvrhu.  I  když  kvůli  bojům v 

Jugoslávii  a  italské  invazi  do  Řecka,  kde  musela  německá  armáda  asistovat 

Mussoliniho italským jednotkám, začala operace o několik týdnů později. Wehrmacht 

však postupoval tak rychle, že toto zdržení nevypadalo zpočátku, jako problém.107 

Čím hlouběji se však němečtí vojáci dostávali, tím bylo těžší postupovat dále. Těžký 

terén, rozmary počasí, partyzáni,  dlouhé zásobovací trasy a komplikovaná dopravní 

situace dělali Němcům problémy každý den jejich postupu. 

I přes obrovské ztráty Rudé armády a velké nároky, které byly kladeny na efektivitu 

průmyslu  Sovětského  svazu,  zůstávali  někteří  zahraniční  pozorovatelé  pevně 

přesvědčeni,  že  útokem  na  SSSR  zpečetil  Hitler  osud  svůj  i  celého  Německa.108 

106 HARTMANN, Christian, Operation Barbarossa: Nazi Germany's War in the East, 1941‒1945, Oxford 2013, 
str.  25‒40.  Zpřístupněno  25.  dubna  2020.  Dostupné  online:  https://books.google.cz/books?id=ag3Mej-
jjwQC&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
107 GOMPER, David C., BINNENDIJK, Hans, LIN, Bonny,  Blinders, Blunders, and Wars: What America and  
China  Can  Learn,  Santa  Monica  2014,  str.  81‒84.  Zpřístupněno  4.  července  2020.  Dostupné  online: 
www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1287m9t.14.
108 Jan Masaryk  zachoval  v případě napadení  SSSR chladnou hlavu.  Oproti  jiným čs.  politikům, kteří  tento  
okamžik oslavovali jako den, kdy Hitler zpečetil osud Německa, tak Masaryk ve svém rozhlasovém projevu  
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Prezident Beneš dal svůj názor jasně najevo rozhlasovým projevem Vpád Německa do 

Sovětského svazu‒Německá sebevražda, který přednesl 24. června 1941. Ve vypuknutí 

války na východě spatřuje Beneš potvrzení správnosti svých předpovědí z předešlých 

let  a  optimisticky  se  dívá  do  budoucnosti,  ve  které  USA  a  SSSR společně  zničí 

nacismus. Vidí v tom důkaz potvrzení jeho pozice prezidenta a legitimity londýnské 

exilové vlády.109

Obhajuje své jednání během Mnichovské krize a kritizuje naivitu a věrolomnost států, 

které  již  na  podzim  1938  mohly  válce  předejít,  načež  byly  ztrestány  porážkou  a 

okupací, když válka nakonec stejně vypukla. Československou mnichovskou epizodu 

komentuje slovy:  „Je to naší ctí a hrdostí. Bude to v budoucnu zdrojem naší veliké  

mravní a politické síly.“110

Důvody k invazi spatřuje Beneš v patové situaci na západní frontě. Po útěku Rudolfa 

Hesse do Velké Británie, snad s cílem navázat rozhovory o příměří na západě, a jeho 

následné internaci, nabylo německé vrchní velení dojmu, že musí napadnout Sovětský 

svaz dříve, než se do dění na západě plně vloží Spojené státy a pomohou Britům s 

osvobozením  okupovaných  oblastí.  V  této  spojitosti  zde  Beneš  často  cituje 

Churchillovy rozhlasové projevy. Zmiňuje se i o vyhlášení války mezi Slovenským 

štátem a Sovětským svazem, ale jen jako o politickém aktu vynuceném slovenskými 

kolaboranty. I přes nadšení, které je v projevu obsaženo snad v každém odstavci, však 

Beneš  dává  průchod i  svému přirozenému realismu a  upozorňuje posluchače,  že  i 

navzdory síle  spojeneckých armád lze očekávat  četná německá vítězství,  ale  že ve 

výsledku bude nakonec Německo poraženo.111

Vývoj situace na východní frontě dával Benešovi za pravdu. Německé tankové divize 

probíjely sovětské linie velmi snadno a pomáhaly tak uzavírat do obklíčení statisíce 

sovětských  vojáků,  kterým po  spotřebování  všech  zásob  a  střeliva  nezbývala  jiná 

možnost než kapitulace. Jiná byla však situace s dobýváním měst. Již obléhání Brestu-

litevského  na  počátku  útoku  ukázalo  německým  velitelům  problematiku  boje  v 

zástavbě. I když byly sovětské ztráty v bojích přímo gigantické, německé ztráty také 

narůstaly.  Oproti  Rudé  armádě  disponující  velkým  lidským  potenciálem,  musel 

Wehrmacht dovážet nové brance z velké vzdálenosti, která se stále více prodlužovala. 

Počty  německých  tanků  se  také  ztenčovaly  a  čekání  na  doplnění  zásob  a   paliva 

přiznává, že výsledkem si není jist. V zatažení SSSR do války však spatřuje možnost pro čs. diplomacii, jak s  
touto  zemí znovu navázat  diplomatické  styky  a  pokračovat  v  předválečné  politice,  která  mezi  oběma státy  
probíhala na relativně dobré úrovni. MASARYK, Jan, Volá Londýn, Londýn 1948, str. 143.
109 BENEŠ, Edvard, Šest let v exilu a Druhé světové války, Praha 1946, str. 112.
110 Tamtéž, str. 112‒113.
111 Tamtéž, str. 116‒117.
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narušovalo  průběh  celé  operace,  jejíž  výsledek  závisel  v  prvé  řadě  na  rychlosti. 

Pravidelné ruské deště, které vždy na několik měsíců vyřadí z provozu komunikace, 

daly Rudé armádě více času na přípravu rozhodující bitvy, která se odehrála v okolí 

Moskvy.

Obtíže s počasím, rostoucí ztráty a logistické problémy,  které ještě zvyšovalo užití 

taktiky spálené země ustupující Rudou armádou, pomáhala německé armádě překonat 

naprostá převaha v profesionalitě jejich důstojníků. Oproti sovětským velitelům, kteří 

se  museli  učit  za  pochodu  (či  spíše  za  ústupu),  mohlo  německé  vrchní  velení 

poskytnout  svým  vojákům  takové  vojenské  osobnosti,  jako  byl  Heinz  Guderian, 

Günther  von Kluge,  Erich  von Manstein  či  Hermann Hoth.  I  přes  jejich  nesporné 

znalosti  a mnohdy rozporuplný přístup k myšlenkám národního socialismu je však 

nutné si neustále připomínat, že jejich vítězství pomáhala upevňovat pozici jednoho z 

nejzvrhlejších režimů v dějinách.112

Žádný vojevůdce však není neomylný a v případě německých velitelů během operace 

Barbarossa  se  tato  pravda  potvrdila  velice  krutě.  Jejich  neshody  s  Hitlerem  a 

politickým vedením Německa měly značný dopad i na vedení války.  I když v roce 

1941 tyto rozpory ještě nedosáhly pozdějších notoricky známých případů, např. okolo 

gen. Guderiana, tak i přesto bylo toto rostoucí napětí další příčinou neúspěchu operace 

Barabrossa.  Zatímco  Hitler  věřil,  že  obsazení  Charkova,  Donětsku  a  jižních 

průmyslových oblastí je pro spěch operace klíčové, tak náčelník štábu Franz Halder 

trval  na  přímém  útoku  proti  Moskvě,  jakmile  to  bude   proveditelné.  Útokem  na 

Moskvu hodlal Halder, navázat na sebe velké síly Sovětů a postupně je zničit. Posílení 

sovětských  jednotek,  které  stály  proti  armádní  skupině  Střed,  dávalo  za  pravdu 

Halderovi,  a  tak  byl  Hitler  se  svou  plánovanou  ofenzivou  na  jihovýchod  nucen 

ustoupit.113

Boje před Moskvou trvaly od října 1941 do ledna 1942. Dne 2. října byla zahájena 

Operace  Tajfun,  jejímž cílem bylo  konečné dobytí  Moskvy.  Nálada  mezi  vrchním 

velením německé armády i mezi vojáky byla na skvělé úrovni a nikdo nepochyboval o 

blížícím  se  konečném  vítězství  ve  válce  proti  Bolševismu.  Německé  úspěchy  u 

Vjazmy tomu ještě napomohly. V polovině října se však drasticky zhoršilo počasí a 

německé armádě chyběly  zimní  uniformy a výstroj.  Vrchní  velení  Wehrmachtu  se 

chybně domnívalo, že otázka zhroucení organizace a disciplíny v Rudé armádě, je z 

112 GOMPER, David C., BINNENDIJK, Hans, LIN, Bonny,  Blinders, Blunders, and Wars: What America and  
China  Can  Learn,  Santa  Monica  2014,  str.  85‒86.  Zpřístupněno  4.  července  2020.  Dostupné  online: 
www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1287m9t.14.
113 KERSHAW, Ian, Hitler 1936‒1945: Nemesis, Praha 2015, str. 379‒380.
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důvodu velkých ztrát v předchozích bojích jen otázkou času, a tak nebralo ohled na 

viditelně se zhoršující podmínky, ve kterých byli jejich vojáci nuceni bojovat. Postup 

na Moskvu se stal prioritou. Za velkou částí těchto megalomanských odhadů přitom 

nejspíše nestál  sám Hitler,  ale  spíše někteří  jeho velitelé,  které  dosavadní  úspěchy 

východního  tažení  přesvědčily  o  jejich  síle  a  umu  natolik,  že  začali  zcela  hloupě 

chybovat. Hrubé podcenění početních sil Rudé armády i změn počasí způsobily,  že 

Rudá  armáda,  která  ještě  zdaleka  nebyla  zcela  zničená,  nakonec  dokázala  Němce 

odrazit.114

5.3 Obnovení diplomatických styků a Fierlingerův návrat do 
SSSR
Napadení  Sovětského  svazu  vojsky  nacistického  Německa  poskytlo  Zdeňku 

Fierlingerovi  dlouho  očekávanou  šanci  na  návrat  do  jeho  opuštěného  postu 

československého vyslance.115 Ačkoliv on vnímal vybrání své osoby pro tuto misi jako 

samozřejmost,  ne  každý  tento  názor  sdílel.  Beneš  byl  dokonce  varován,  aby 

Fierlingera do Moskvy znovu neposílal,  protože je prý nekriticky ultralevý a nemá 

pochopení  pro  obtížnost  práce  exilové  vlády.  Beneš  sice  nepopřel  výtky  kladené 

Fierlingerovi, ale jeho vyslání si prosadil.116

Díky německé agresi vůči Sovětům, do které byl politicky zapojen i Protektorát Čechy 

a Morava,  skončila  nejistá situace ve věci legality exilové vlády v očích Stalina a 

politbyra. Nyní mohly být zahájeny právní i faktické kroky k obnovení diplomatických 

styků a zároveň se, alespoň právně, zlepšila situace Čechoslováků internovaných na 

území  SSSR.  Sovětští  diplomaté  zahájili  vážnější  jednání  s  exilovou  vládou 

Československa 8. července 1941. Toho dne předal sovětský velvyslanec ve Velké 

Británii  Ivan  Majskij  prezidentu  Benešovi  návrhy  sovětské  vlády,  jak  stabilizovat 

vzájemný poměr a politickou a vojenskou spolupráci mezi SSSR a ČSR. V otázkách 

okolo osudu Československa se Sověti vyjádřili v rámci čtyř bodů.

1.Podporují samostatné obnovené Československo.

2. Uznávají, že vnitřní režim státu je věcí lidu československého.

3. Souhlasí, aby do Moskvy byl ihned vyslán čs. vyslanec.

114 KERSHAW, Ian, Hitler 1936‒1945: Nemesis, Praha 2015, str. 397‒406.
115 Československé misi byla navrácena původní budova čs. vyslanectví, která byla opuštěná v prosinci 1939 a 
následně obývána Angličany.  Fielringer ve zprávě o svém příjezdu klade velký důraz na srdečné přijetí,  ale  
zároveň zmiňuje kritickou válečnou situaci Rudé armády. Zahraniční korespondenti připouštějí pád Leningradu, 
Moskvy a dalších měst,  ale jsou si  jisti  konečnou porážkou Německa.  A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1,  
kart. č. 15, Depeše došlé č. 338, 27. srpna 1941. 
116 A AV ČR, fond Edvard Beneš IV./2, kart. č. 35, KOR‒119, Dopis Edvarda Beneše Fierlingerovi do Moskvy, 
duben 1944.
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4. Nabízí pomoc pro organizaci vojenských jednotek čs. v SSSR.

Československá  exilová  vláda  sovětskou  nabídku  přijala  a  začal  být  plánován 

Fierlingerův  odjezd.  Vztahy  měly  být  obnoveny  v  podobě,  jakou  měly  před 

Mnichovskou dohodou. Dále se vláda zavázala nevměšovat se do polského sporu s 

Ruskem, ale vyjádřila své přání, aby byl rychle vyřešen. V otázce Československo-

polské konfederace se zavázala pracovat loajálně vůči smlouvě z 11. listopadu 1940, 

která brala ohled na Sovětskou pozici a neshody mezi Sověty a Poláky.117

Stěžejním  prvkem  při  obnově  a  normalizaci  diplomatických  styků  mezi 

Československem  a  Sovětským  svazem  byla  smlouva,  podepsaná  18.  července  v 

Londýně. Smlouva potvrzovala návrhy, které učinil Majskij 10. července a doplňovala 

je. Je v ní opět obsaženo prohlášení o neprodlené výměně vyslanců, dále pak závazek 

o pomoci a spolupráci obou států v boji proti nacismu a konečně i souhlas Sovětů, s 

vytvářením  československých  vojenských  jednotek  na  území  SSSR,  pakliže  tyto 

jednotky budou podléhat velení Rudé armády.118 Ve stejný den došlo i k definitivnímu 

uznání Exilové vlády a tedy k uznání Československé republiky,  jako mezinárodně 

platného subjektu, vládou Velké Británie. Prezident Beneš vnímal tento britský krok, 

jako snahu o připomenutí pozice, jakou Velká Británie zaujímá vůči československé 

věci  ve chvíli,  kdy se o podobnou věc  snaží  Sověti.  Beneš  k tomu dodává:  „Oni 

nemohli připustit, aby nás Rusko uznalo dříve nežli oni. A přece vlastně byli Rusové  

dříve a je tím popohnali. Teď to popožene taky Poláky.“119

Československá strana se jala plnit první bod úmluvy poměrně rychle, a tak Fierlinger 

mohl  nastoupit  na  své  staré  místo  bez  delších  průtahů.  Do  Moskvy  odcestoval  v 

doprovodu své manželky, která měla pečovat o jeho zdraví a pomáhat mu při výkonu 

práce. Dorazil sice již 13. srpna120, ale své pověřovací listiny Fierlinger odevzdal až 

20. srpna 1941.121 

Moskva splnila svou část úmluvy 25. srpna 1941, když vyslala do Londýna Alexandra 

Jefimoviče Bogomolova,  který měl zaujmout místo mimořádného vyslance SSSR u 

spojeneckých vlád v Londýně. Bogomolov dříve působil ve Francii a měl kromě ČSR 

na  starosti  i  zastupování  SSSR  u  spojeneckých  vlád  Polska,  Jugoslávie,  Řecka  a 

Norska.122

117 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Politické zpravodajství: Obnovení diplomatických styků 
mezi ČSR a SSSR.
118 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Úmluva mezi SSSR a ČSR.
119 NĚMEČEK, Jan, ed.  Československo-sovětské  vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty, 
Praha 1998, str. 213.
120 RICHTER, Karel, Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 27.
121 AMZV, Zdeněk Fierlinger: osobní fond, kart. č. 8, Zdeněk Fierlinger-datum odevzdání pověřovacích listin.
122 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, odevzdání pověřovacích listin vyslance Bogomolova.
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O Fierlingerově práci v kauze Čechoslováků, kteří byli internováni Rudou Armádou 

nebo vyslýcháni NKVD, jsem se již zmínil. Nelze říci, že by ho jejich osudy a potřeby 

zcela nezajímaly. Jen se o ně staral do té míry, do jaké na některých z nich měly zájem 

i sovětské složky. Zároveň se snažil jednat tak, aby neohrozil svou pozici, jak v očích 

Kremlu,  tak  i  před  Londýnskou  vládou.  Kupříkladu  již  v  říjnu  sháněl  pro 

československé  občany  doplňující  zimní  oblečení,  protože  valná  část  z  nich  toto 

vybavení postrádala a v ruské zimě bylo jeho vlastnictví otázkou života a smrti. Tyto 

zásilky zajišťovalo předně Ministerstvo národní obrany, v čele s generálem Sergějem 

Ingrem. Na pomoci poskytnuté Čechoslovákům v SSSR se podílel i Červený kříž.123

Druhý bod smlouvy týkající  se spolupráce v boji  proti  nacistickému Německu byl 

dlouhodobým cílem, který nelze popsat jako momentální problém. Jeho dodržování 

mělo  podle  sovětských  představ,  spočívat  v  politické  podpoře,  která  by  byla 

poskytnuta SSSR v případě prosazování určitých cílů, které by nebyly plně tolerované 

Spojenci.

Třetí  bod a  vybudování  československé  armády  na  území  Sovětského  svazu,  bylo 

rovněž  úkolem na  dlouhou dobu,  ale  oproti  druhému bodu je  mnohem jednodušší 

vyčíst jeho praktické provádění, jelikož o vzpomínkách na léta strávená v Sovětském 

svazu si vedlo záznamy mnohem více lidí než podplukovník Svoboda.

5.4 Československá vojenská jednotka v SSSR
Jednání o ustanovení  československé vojenské jednotky v SSSR začal  vést  Edvard 

Beneš již 19. července 1941, tedy den po podpisu úmluvy Jana Masaryka s Majským. 

Jednání byla vedena jménem generála Ingra plukovníkem Heliodorem Píkou. Jednotka 

měla mít československé velitele, prapory, odznaky a měla podléhat československé 

soudní  pravomoci  a kázni.  V otázkách taktiky,  operativnosti  a zásobování  se měla 

podřídit  sovětskému  velení,  ale  jako  celek  podléhat  exilové  vládě  a  ministerstvu 

národní obrany skrze činnost vedenou československou misí v SSSR.124

Československá vojenská mise měla vést jednání se Sověty a ve vojenských věcech 

spolupracovat  s  čs.  vyslancem  Zdeňkem  Fierlingerem,  který  povede  jen  zásadní 

jednání vojensko-politického charakteru ve spolupráci s šéfem vojenské mise. Nebude 

tudíž  zasahovat  do  vnitřních  věcí  vojenských.  Ačkoliv  má  podléhat  ministerstvu 

národní obrany a zprostředkovat s ním styky,  bude nutné tuto misi  vybavit  určitou 

autonomií,  odvozenou  od  geografické  vzdálenosti.  Sovětská  vojenská  mise  bude 

123 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114.
124 NĚMEČEK, Jan, ed.  Československo-sovětské  vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty, 
Praha 1998, str. 214‒215.
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zprostředkovávat kontakt se Sovětským vrchním velením, do něhož bude čs. vojenská 

jednotka jako celek včleněna. Mužstvo se bude nabírat z československých usedlíků 

žijících v SSSR, Volyňských Čechů, zajatců slovenského a podkarpatského původu a 

z dobrovolníků, kterým se podařilo dostat na území SSSR.125

Plukovník  Svoboda  strávil  začátek  ledna  mezi  svými  důstojníky  poblíž  Moskvy. 

Během jeho pobytu v Istanbulu nedostával konkrétní zprávy o Suzdalské skupině, a 

tak ho informovali jeho přátelé až nyní. Sověti s nimi vedli v Moskvě rozhovory o 

ustanovení čs. vojenské jednotky v SSSR a o jejich případné reakci na to, kdyby vydal 

rozkaz k jejímu vytvoření Svoboda, ale už ne Beneš. Důstojníci potvrdili, že by jim 

Svobodův rozkaz stačil,  ale  musel  by být doplněn jeho přísahou,  že se vše děje v 

souladu s vůlí čs. vlády v Londýně a prezidenta Beneše.126

Po svém návratu do Istanbulu se Svoboda opět setkal s Heliodorem Píkou. Spolu s ním 

pak dále  dolaďovali  podrobnosti  ohledně vytvoření  čs.  vojenské jednotky v SSSR. 

Sovětští představitelé v čele s generálem Fokinem již byli  připraveni, ale čekalo se 

ještě  na  instrukce  z  Londýna.  Dne  19.  ledna  byly  Svobodovi  a  Píkovi  doručeny 

směrnice od Beneše, který jim vyjádřil podporu. Trval ovšem na tom, že jednání se 

sovětskými představiteli, týkající se spolupráce proti Němcům, bude řídit výhradně on 

a jednání se budou odehrávat v Londýně prostřednictvím sovětského zástupce. Dále 

chtěl ujištění, že čs. vojáci a důstojníci budou moci jednat a vystupovat samostatně při 

případné  spolupráci  se  Sověty.  Závěrem Beneš  doporučuje  velkou  obezřetnost  při 

organizaci  zpravodajské  služby  a  přesunu  obyvatel  do  SSSR  a  trvá  na  odsunu 

Svobodovy  skupiny  do  Palestiny,  aby  mohlo  dojít  k  jejímu  doplnění.  Sovětští 

představitelé byli  Benešovým požadavkem, aby jednání o spolupráci vedl výhradně 

on, nemile překvapeni. Chtěli dohodnout přesuny osob a organizaci čs. zpravodajské 

služby rovnou v Istanbulu s Píkou.127 

125 NĚMEČEK, Jan, ed.  Československo-sovětské  vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty, 
Praha 1998, str. 215.
126 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 163‒164.
127 Tamtéž, str. 166‒167.
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Obrázek č. 3 Ludvík Svoboda v Buzuluku

Nicméně  přesuny  vojáků  do  Palestiny  probíhaly  poměrně  klidně  a  pravidelně. 

Svoboda však nadále usiloval o udržení 20 důstojníků a 100 poddůstojníků v SSSR, 

aby  zde  mohli  sloužit  jako  základ,  na  kterém by  bylo  možné  budovat  vojenskou 

jednotku, jakmile vstoupí Sovětský svaz do války.128

Podpisem  úmluvy  s  Majským  dne  18.  července  1941  a  dále  pak  Fierlingerovým 

příjezdem, dostala práce čs. důstojníků a zvláště pak Svobodova jednání nový rozměr. 

Československo bylo nyní Sověty uznáváno a tak bylo nutné zrušit internační režim 

pro dosud zadržované občany.  Zároveň se zmírnily i vnitřní rozbroje mezi  vojáky, 

protože  komunisticky  i  demokraticky  orientované  názorové  proudy  nyní  sdílely 

společný aspekt, a sice spojenectví se Sovětským svazem, i když v jeho využití se už 

tak docela neshodovaly.129

Dalším pokrokem v organizování čs. vojáků v Sovětském svazu do vojenské jednotky 

byla dohoda ze dne 27. září 1941, ve které byly rozpracovány podmínky a instrukce k 

vytváření  čs.  vojenských jednotek.  Sověti  však pohlíželi  na československé vojáky 

jako  na  příležitost,  jak  odvést  německou  pozornost  od  východní  fronty,  aniž  by 

riskovali životy rudoarmějců. Jak jinak si lze vysvětlit jejich chování, když ještě před 

podpisem smlouvy z 27. září, vyvíjeli na Svobodu nepřiměřený nátlak, aby bylo čs. 

vojáků  použito  jako  výsadkářů,  kteří  by  na  Slovensku  podnikali  diverzní  akce. 

Svoboda tyto návrhy kategoricky zamítl, ale přesto se dva takové výsadky uskutečnily. 

Oba  dva  však  byly  neúspěšné  a  následkem  nezdaru  druhého  výsadku  byla 

pronásledována i  Svobodova rodina.  Po podpisu smlouvy však bylo  třeba jednat  s 

128  SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 172.
129 RICHTER, Karel, Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 27.
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Čechoslováky důstojněji  a přiznat  jim jejich londýnské velení.  Samotná organizace 

jednotky postupovala pomalu, ale rozvážně. Teprve 8. prosince 1941 bylo přistoupeno 

k  faktickému  formování  čs.  mechanizované  brigády,  které  se  mělo  odehrávat  v 

Buzuluku od 11. prosince téhož roku. Československo se tak ani ne po půl roce od 

podpisu úmluvy o  společném postupu proti  Hitlerovi  stalo  nejen papírovým,  ale  i 

aktivním spojencem Sovětského svazu.130

Fierlingerův dopis redaktoru Jíše výmluvně popisuje náladu ve velení Rudé armády i v 

řadách čs. vojenské jednotky, na počátku prosince 1941. Fierlinger o tom píše:  „Ale 

sovětští činitelé dělají si všechno sami, dávajíce najevo, že cizí pomoci nepotřebují. ...  

Též naši vojáci mají různé potíže, zejména pokud se týče organizace naší vojenské  

jednotky.  Generální  štáb  je  absorbován  svými  starostmi  a  je  též  Poláky  velmi  

zaměstnán. Polský problém má ovšem pro ně značný význam zahraničně-politický, a  

proto se starají jak mohou, aby Polákům vyhověli.“131 

Na konci prosince byla nálada mezi vojáky výrazně lepší. Hlavní podíl na tom měl 

úspěch Rudé armády v bitvě u Moskvy, kde sice utrpěla obrovské ztráty, ale hlavní 

město uhájila.  Profesor Bydžovský, ve svém referátu Dr. Noskovi, popisuje situaci 

následovně: „Vyslanec Fierlinger z Kujbyševa depeší č. 78 ze dne 21. prosince 1941  

hlásí, že pod vlivem zpráv z bojiště je všude výborná nálada. Všude se pozoruje  úplná  

důvěra v  politické  a vojenské  vedení.  Armáda sílí  fyzicky  i  duchem.  V politických  

kruzích slyšel vyslanec Fierlinger názor, že obyvatelstvo přes noc uzrálo a povzneslo  

se k nejvyššímu pochopení státnosti. Je to opravdové vlastenectví bez šovinismu. ...  

Poměr ruského obyvatelstva k našim věcem je vřelý a nadšený.“132

Ačkoliv  byl  rok  1941  pro  československé  vojáky  úspěšný,  neboť  byla  konečně 

dořešena otázka jejich vojensko-politického statutu, došlo i k vystupňování určitých 

názorových rozdílností uvnitř skupiny samotné. Již v průběhu roku 1940 začala uvnitř 

Svobodovy skupiny vznikat frakce, která se neoficiálně nazývala „hvězdáři“ (podle 

odznaku ve tvaru hvězdy). Členové této frakce se prohlašovali za komunisty, odmítali 

politické  názory vedení  skupiny i  exilové vlády,  nehodlali  opustit  Sovětský svaz a 

nechtěli ani vstoupit do čs. vojenské jednotky, kvůli buržoazním vlastnostem cílů, o 

které usilovala. Když jim 12. března bylo sděleno kladné stanovisko, které zaujímá 

SSSR vůči prezidentu Benešovi a jeho politice, rozhodli se někteří z nich nakonec do 

Palestiny odjet. Svoboda o nich měl velmi nevalné mínění a považoval je za sobecké 

130 RICHTER, Karel, Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 28‒29.
131 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Dopis redaktoru Jíše, 3. prosince 1941.
132 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Kujbyšev-politická zpráva ze dne 22. prosince 1941.
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pokrytce,  které  ani  sami  Sověti  nevnímají  jako  opravdové  komunisty.133 Sovětské 

jednání  v  případě  „hvězdářů“  je  pochopitelné.  Tito  fanatičtí  uctívači  socialismu  a 

Sovětského  svazu  by  pro  ně  v  případě  vyloučení  z  čs.  vojenské  skupiny  ztratili 

význam. Daleko výhodnější bylo přesvědčit je k tolerování rozkazů z Londýna a poté 

využít jejich oddanosti k získávání interních informací. 

133 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 176.
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6. Rok 1942

Po úspěšné obraně Moskvy a následném zatlačení nacistických armád dále od hlavního města, 

dostaly naděje Spojenců další pozitivní impulz v podobě vstupu Spojených států amerických 

do války. Spojení gigantické průmyslové základny USA a velikosti Rudé armády dala Britům 

i ostatním svobodným či porobeným národům naději, že válka skončí jejich vítězstvím, a to 

už brzy. 

I Čechoslováci sledovali dění ve světě plni očekávání věcí budoucích spíše než v obavách z 

jejich následků. Rok 1942 se však, zvláště na domácí frontě v Protektorátu, zapsal do dějin 

Československa velmi krutě, ale Exilová vláda dokázala svou činností, že oběti Heydrichiády 

nezemřely nadarmo.

6.1 Východní fronta v roce 1942

Ačkoliv odrazila Rudá armáda Němce od Moskvy, byl po celý rok 1942 ještě stále v 

obležení  Leningrad,  jehož  obyvatelé  i  posádka  trpěly  nepředstavitelným  hladem. 

Nemalá část země, byla navíc stále pod kontrolou nepřítele a sovětský protiútok na 

přelomu roku dokázal sice zatlačit Němce dále od Moskvy, vyřadil z boje třetinu jejich 

sil, ale stabilitu jejich linií nezničil. Zato ztráty Rudé armády byly děsivé. Do konce 

roku 1941 dosáhly počtu,  který se rovnal  početnímu stavu Rudé armády v červnu 

téhož roku. Nicméně Sověti  dokázali  daleko snáze a rychleji  doplňovat jednotky o 

nové brance a zajistit  dostatečné množství  zásob. Stalin  chtěl  této výhody na plno 

využít  a hodlal  obnovit  protiútok od Moskvy a tlačit  Němce zpátky na západ.  Od 

tohoto  záměru  ho však  zrazoval  každý,  kdo  měl  alespoň  nějaké  ponětí  o  válečné 

strategii.134 

Němci zase chtěli využít příliš početného soustředění sovětských sil kolem Moskvy a 

novou  ofenzivu  vést  jižnějším  směrem.  Plán,  který  dostal  název  Blau,  měl  za  cíl 

dosažení ropných polí na Kavkaze a jejich převzetí. Vedlejším cílem, který ale dosáhl 

z celého průběhu operace největšího významu, se stalo dobytí Stalingradu. 

Počátkem července  1942 padl  po mnohaměsíčním obléhání  Sevastopol,  a  tak  byla 

dokončena  německá  okupace  Krymského  poloostrova.  Další  německý  postup  na 

Kavkaz a ke Stalingradu byl  v obou oblastech zastaven a  počátkem roku 1943 se 

situace na východní frontě dostala konečně do patu, který Sověti ukončili, když v bitvě 

u Kurska porazili německá tanková uskupení a převzali iniciativu ve vedení války až 

do jejího konce.

134 DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé I.:Válka a nukleární mír, Praha 2004, str.74‒75.
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6.2 Exilová vláda a oduznání Mnichovské dohody
Po uznání  čs.  exilové  vlády  ze  strany SSSR a  Velké  Británie,  mohli  její  členové 

konečně vážněji  přistoupit  k plnění  klíčového úkolu v této fázi  války.  K oduznání 

Mnichovské dohody ze stran spojeneckých signatářů.135 V této snaze se mohli  těšit 

podpoře  ze  SSSR.  Dne  9.  června  1942  totiž  komisař  zahraničních  věcí  Molotov 

informoval  prezidenta  Beneše,  že  sovětská  vláda  vnímá  Československo  jen  v 

předmnichovských  hranicích.136 Sovětské  vládě  nečinilo  zaujetí  tohoto  stanoviska 

žádný problém.  Jelikož  Sověti  nepatřili  mezi  signatáře  smlouvy a  netěžili  z  jejích 

důsledků,  mohli  ji  proto  veřejně  popírat,  aniž  by  riskovali  ztrátu  prestiže  na 

mezinárodním diplomatickém kolbišti. Navíc mohli opět připomenout své pochybné 

sliby o pomoci Československu v oněch zářijových dnech, čímž by získali sympatie a 

pozitivní ohlas na úkor Velké Británie a Francie.

V  případě  Britů  a  Francouzů  byl  jejich  přístup  k  Mnichovské  dohodě  složitější. 

Politici, jejichž podpisem vyjádřily oba státy svůj souhlas s německými nároky na čs. 

pohraničí a jejich následné připojení ke Třetí říši, byli již mimo hlavní politické dění. 

Edouard Dalladier byl z francouzské politické scény odsunut a od roku 1943 dlel v 

německém zajetí, zatímco Neville Chamberlain dovršil svůj tragický život 9. listopadu 

1940. Nicméně i přesto byli pro ně Beneš a Mnichov trnem v oku. Eduard Táborský 

líčí  atmosféru  kolem  Beneše  a  Spojenců  takto:„Byl  první  obětí  jejich  jednání  s  

Hitlerem, živoucím mementem jejich viny a jejich politické krátkozrakosti; byl to muž,  

který jim v roce 1938 řekl,  že ve hře je  mnohem více než  osud Sudet;  muž jehož  

varování se ukázala jako správná po necelých šesti měsících; muž, který varoval, že  

ústupky Hitlerovi jeho apetit a mohou nakonec vést k válce. Byl považován za pařez, o  

který se klopýtá na cestě k appeasementu.“137

Britská neochota při jednání o oduznání Mnichovské dohody měla kromě strachu ze 

ztráty  mezinárodní  prestiže  i  velmi  logické  odůvodnění.  Zkušenosti  s  formováním 

Československa v roce 1918 a různé národnostní třenice bující pod povrchem nutily 

britskou vládu k zamyšlení nad tím, zda se nebude československý neúspěch s jejich 

vyřešením po válce znovu opakovat.  Beneš se proto snažil  před Churchillem budit 

dojem smířlivého člověka, který je ochoten odpustit neodpustitelné. Snažil se vytvořit 

135 Jan Masaryk reagoval již 2. října 1940 na Churchillův projev (30. září 1940) týkající se Mnichovské dohody 
tím,  že  označil  Mnichovskou  dohodu za  dokument,  který  postrádá  již  jakékoliv  mezinárodní  oprávněnosti. 
Chruchill  si  však dobře  uvědomoval  diplomatickou svízelnost  celé  Mnichovské smlouvy a jeho projev  měl 
sloužit  spíše  k  deligitimizaci  kritických  rozhodnutí  Chamberlainovy  vlády  než  jako  kompliment  otázce 
nezávislého  Československa  v  předmnichovských  hranicích.  MASARYK, Jan,  Volá  Londýn,  Londýn  1948, 
str. 64.
136 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 113.
137 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 61. 
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kontinuitu s Masarykovým vnímám Čechů a Slováků jako jednoho československého 

národa, i když v soukromí zazlíval Slovákům jejich inklinaci ke spojenectví s Hitlerem 

a vytvoření Slovenského štátu. Jednal také se zástupcem sudetských Němců a známým 

antinacistou  Wenzelem  Jakschem,  i  když  po  válce  nechal  jím  zastupované  lidi 

odsunout do Německa.138

Po pádu Francie přešla hlavní role ve spojeneckém táboře na Velkou Británii, která 

jako poslední v západní Evropě vzdorovala německému postupu. Bylo proto jasné, že i 

oduznání Mnichovské dohody bude mít od ní větší význam. Nicméně i přes zkušenosti 

s Hitlerovou věrolomností  bylo i v Londýně mnoho politiků,  kteří nebyli  myšlence 

obnoveného  Československa  nakloněni.  Beneš  se  proto  rozhodl,  zaměřit  se  na 

Winstona  Churchilla,  který  od 10.  května  zaujímal  funkci  ministerského předsedy. 

Churchill  spolu se svým spolupracovníkem a ministrem zahraničních věcí Anthony 

Edenem  patřili  k  odpůrcům  Appeasementu  již  v  předválečných  dobách.  Nicméně 

jednání s nimi se kvůli různým právním sporům protahovala. Navíc britská vláda i 

nadále odmítala uznat obnovu předmnichovských hranic a bránila případnému šíření 

informací o tomto rozhodnutí v tisku a rozhlase. Beneš proto v prosinci 1941 rozeslal 

všem spojeneckým vládám nótu, ve které popsal stanoviska čs. vlády v otázce uznání 

předmnichovských hranic státu. Tím získala celá kauza na popularitě, což si Eden jistě 

přál ze všeho nejméně. Další ranou pro britské zájmy bylo uznání předmnichovských 

hranic  Československa  od  sovětské  vlády,  jejíž  rozhodnutí  tlumočil  komisař 

zahraničních věcí Molotov dne 9. června 1942.139

Sovětské uznání mělo sice politický význam, ale nelze ho považovat za důkaz upřímné 

podpory. Pro Stalina to byl pouze výhodný obchod, ve kterém za téměř nic získá velmi 

mnoho.  Zahraniční  vztahy SSSR totiž  tímto  uznáním nikterak  neutrpěly,  protože s 

jednou stranou signatářů Mnichovské dohody byl  už ve válce,  zatímco ta druhá se 

snažila  předcházet  si  ho,  protože  sovětští  vojáci  poutali  většinu  německých  sil  na 

východní frontě. 

 Sovětská  vláda  tedy předběhla  britskou jak v definitivním uznání  československé 

vlády, tak i v uznání předmnichovských hranic. Eden si nemohl dovolit riskovat další 

sovětské  diplomatické  útoky,  a  tak  dne 7.  července  ujistil  Beneše,  že  po  válce  se 

nebude britská vláda cítit  v otázkách obnovení československých hranic limitována 

jakýmikoliv územními změnami od roku 1938. Když získal toto ujištění od britské 

138 MASTNÝ,  Vojtěch,  The  Czechoslovak  Government-in-Exile  During  World  War  II,  in:  Jahrbücher  Für 
Geschichte  Osteuropas,  vol.  27,  no.  4,  1979,  str.  548–563.  Zpřístupněno  23.  dubna  2020.  Dostupné 
online: www.jstor.org/stable/41046033.
139 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 113.
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vlády, obrátil se Beneš na francouzský národní výbor generála de Gaulla.140 Absence 

stoupenců či účastníků Mnichovské konference usnadnila jednání do té míry, že již 29. 

září  1942  měl  Beneš  v  ruce  de  Gaullův  dopis,  v  němž  Francie  oduznala  územní 

změny, které následovaly po podpisu Mnichovské dohody.141

Celá Benešova práce při oduznání Mnichovské dohody měla jeden neblahý vedlejší 

efekt.  Pomáhala  sovětské  vládě  ke  zlepšování  jejího  obrazu  v  očích  těch 

Čechoslováků, kteří vůči ní zůstávali doposud kritičtí.  Ve stínu sovětské podpory v 

této kauze najednou mizela  celá  její  agrese mezi  lety 1939‒1941, která  v podstatě 

vytvořila několik východních alternativ k Mnichovské konferenci, jejichž oběťmi se 

stalo Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko.

6.3 Československo-polská konfederace a sovětský zásah

Jednání o utvoření konfederace mezi  Československem a Polskem probíhala již od 

roku 1940 a v témže roce vyvrcholila podpisem deklarace, ve které byly stanoveny 

konkrétní podmínky jejího uskutečnění. Se vzrůstajícím vlivem Sovětského svazu na 

prezidenta  Beneše  i  celou  československou  vládu  však  vykrystalizovaly  i  nové 

problémy.142

Nový  rok  1942  však  nic  takového  nevěstil.  Lednová  schůze  československých  a 

polských delegátů v Londýně, jejímž výsledkem bylo další komuniké charakterizující 

a zpřesňující budoucí spolupráci mezi oběma státy, dávala oběma národům naději na 

propojení jejich osudů v poválečných letech. Ne všichni příslušníci čs. vlády však s 

těmito plány souhlasili.  Levicově zaměření  politici  se obávali  zneužití  konfederace 

Poláky, kteří by ji mohli namířit proti Sovětskému svazu. Zástupce KSČ v Londýně 

Václav Nosek patřil k umírněnějším odpůrcům, ale navrhoval nejprve zeptat se, jak si 

propojení obou států představuje Moskva a až podle toho jednat. Sověti se až do ledna 

1942  vůči  československo-polským jednáním nevyjadřovali  kriticky,  ale  postupem 

času začali jevit známky pochybností o uskutečnitelnosti připravované konfederace.

140 S Velkou Británií bylo definitivní oduznání Mnichova dohodnuto až 5. srpna 1942. Se zástupci Svobodné 
Francie (de Gaullem a Dejeanem) byl podepsán dokument oduznávající Mnichovskou dohodu 29. září 1942. Za 
čs. stranu se jednání zúčastnil premiér Šrámek a ministr zahraničí Jan Masaryk. Ve svém projevu týkajícím se 
tohoto  podpisu  Masaryk  velmi  pochvalně  zmiňuje  nejen  politickou  pozici  generála  de  Gaullea,  ale  i  jeho 
předválečnou činnost. Neopomíná však(podobně jako Beneš) zmínit to, že SSSR oduznal Mnichovskou dohodu 
jako první. MASARYK, Jan, Volá Londýn, Londýn 1948, str. 193‒194.
141 Tamtéž, str. 66‒69.
142 Po podpisu sovětsko-polské smlouvy z července 1941 se zdálo, že SSSR a Polsko jsou na cestě k stabilizaci  
vzájemných poměrů, a že by tedy Stalin nemusel nic namítat proti konfederačním jednáním mezi dvěma státy,  
vůči nimž zaujímal Sovětský svaz pozitivní stanovisko. Na podzim 1941 obdržel Beneš od Fierlingera ujištění,  
že proti konfederačním snahám se Komisariát zahraničních věcí neohrazuje. FEIERABEND, Ladislav, Karel, 
Politické vzpomínky II., Praha 1994, str. 181.
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Za  viníka  narůstajících  sovětských  rozpaků  byl  považován  čs.  vyslanec  v  SSSR 

Zdeněk Fierlinger. Beneš se domníval, že celý jeho záměr byl od Fierlingera špatně 

tlumočen  a  Sověti  si  ho  vyložili  tak,  že  má  bránit  jejich  zapojení  do  dění  na 

kontinentě. Beneš proto vyložil svůj záměr Sovětům osobně. Ubezpečil je, že SSSR 

nehrozí ze strany konfederace žádná hrozba, a že dosavadní územní zisky, jakými byly 

pobaltské státy, části Finska a Rumunské východní oblasti, budou i nadále považovány 

za vnitřní záležitosti SSSR. Ale Moskva se již nehodlala nechat ohrozit jakýmikoliv 

mocenskými  pakty,  navíc  ležícími  hned  u  sovětských  hranic.  Kromě  toho  Sověti 

nechtěli, aby polská vláda v Londýně dostala nový impuls k upevnění své pozice vůči 

polským komunistům,  kteří  tvořili  její  protipól v názorech o poválečném budování 

polského státu. Beneš svým jednáním, kdy chtěl uklidnit Sověty, nejenže je uklidnit 

nedokázal,  ale  otřásla  se  i  důvěra,  kterou k němu cítili  Poláci,  domnívající  se,  že 

Benešova politika bude podporovat Rusko na úkor Polska.143

Ačkoliv byl  Beneš neustále informován o snaze Sovětského svazu zlepšit  vztahy s 

Polskem144, při schůzce s Molotovem 9. června 1942 mu komisař oznámil,  že si je 

vědom obnovení protisovětské politiky v řadách polské exilové vlády. Dodal, že se 

obává toho, že pokud vstoupí Československo do konfederačního vztahu s Polskem, 

přijme  i  jeho  protisovětskou  politiku.145 Beneš  ho  ujistil,  že  v  rámci 

zahraničněpolitické  orientace  chystané  konfederace  se  Československo  postará  o 

vyřešení polských sporů se Sověty a o zlepšení vztahů. Molotov se vyjádřil  v tom 

smyslu, že Sovětský svaz souhlasí s československou snahou o budování koexistence s 

Poláky.  Ovšem  16.  července  předal  Bogomolov  Janu  Masarykovi  nótu  v  níž  se 

sovětská vláda postavila proti dalším čs. rozhovorům o konfederaci s Polskem. Beneš 

se pokusil  tento zákaz zvrátit,  ale neuspěl.  Stalin se definitivně rozhodl. Nezdarem 

skončil i Benešův pokus uzavřít s Polskem alespoň spojenectví, které bude namířeno 

výhradně proti Německu a zabrání tak opakování roku 1939.146 I proti této smlouvě se 

143 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 122‒124.
144 Sikorského prosincová návštěva v Sovětském svazu a jeho jednání, která byla však pouze důsledkem smlouvy 
podepsané 5. července 1941, svědčí o dobré vůli Polské vlády. SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 
2008, str. 234.
145 Molotovovy  argumenty  pro  ukončení  jednání  mezi  Československem  a  Polskem  jsou  téměř  totožné  s 
argumenty, které ve svém dopise z 27. ledna 1942 uvádí Fierlinger. Píše o lehkomyslnosti delegátů, kteří nehledí 
na přání lidí doma v Čechách, o tradiční polské inklinaci k pravicovému smýšlení a zmiňuje i otázku Slovenska, 
které bude vnímat vytvoření konfederace silně negativně. Závěrem varuje, že prosazení konfederace nestojí za 
pošramocení  vztahů  se  Sovětským  svazem.  ANM,  Zdeněk  Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  34,  Dopis  do 
Londýna(neadresováno), 27. ledna 1942.
146 Sovětské straně bylo sděleno, že československá vláda si i nadále přeje konfederační myšlenku uskutečnit, ale 
nebude v procesu vytváření postupovat, dokud nedostane svolení z Moskvy. Poté Beneš popsal povahu případné 
spojenecké smlouvy s Polskem, která do značné míry kopírovala smlouvu z 11. listopadu 1940. Zároveň dodal, 
že počítá i se zapojením SSSR a podepsání obdobné smlouvy i s ním. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, 
kart. č. 13, Depeše odeslané č. 68, 11. ledna 1943.
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však postavila Moskva s odůvodněním, že je ještě příliš brzy připravovat poválečné 

uspořádání střední a východní Evropy.  Tento argument byl však bezcenný, protože 

Beneš mnohokrát uvedl, že k definitivnímu vytvoření konfederace dojde až po válce 

na domácí půdě.147

Celé  sovětské  angažmá  v  jednáních  o  konfederaci  mělo  za  následek  dramatické 

zhoršení vztahů mezi Polskem a SSSR, které bylo navíc podpořeno nejasným osudem 

mnoha Poláků internovaných v SSSR (podle polských odhadů jich mělo být až jeden a 

půl milionu148), odchodem polských vojáků na Blízký východ a konečně v dubnu 1943 

objevením  polských  hrobů  v  Katyni.  Ačkoliv  jednání  s  Polskem  byla  oficiálně 

ukončena skrze oznámení Huberta Ripky až 17. května 1943, kritický zásah jim však 

uštědřila už sovětská nóta v červenci 1942.149 To dokazuje i výrok budoucího premiéra 

polské exilové  vlády Tomasze  Arciszewskeho,  který nastoupil  do funkce  předsedy 

vlády po Stanislawu Mikolajczykowi.  V depeši dr. Kadeřábka odeslané 9. prosince 

1942 z Buenos Aires se píše: „Arciszewski tam rozšířil zprávy, že Molotov se postavil  

proti  federaci  střední  Evropy,  a  že  Beneš  proto  opustil  československo-polskou  

dohodu, která prakticky tudíž již  neexistuje.  Arciszewskeho považují  také různí jiní  

diplomaté za vysloveného germanofila.“150  Věrohodnost této informace je nicméně 

pochybná,  jelikož  pochází  ze  zprostředkovaného  zdroje  a  ani  dr.  Kadeřábek nebyl 

přímým svědkem a posluchačem Arciszewskeho výroků na adresu prezidenta Beneše. 

Ale fakt, že depeše byla ministerstvem zahraničních věcí založena do sekce důvěrné a 

označena razítkem tajné dokazuje, že se počítalo s jejím využitím.

Tím byl tedy ukončen projekt, který se měl stát možná hlavním Benešovým odkazem. 

Měl být vytěžen z dosud nejhoršího válečného konfliktu, aby dalšímu bylo zabráněno. 

Molotov sice tvrdil, že totálním rozbitím Německa bude jakákoliv potřeba federačního 

uspořádání  ve  střední  Evropě zbytečná,  protože  zmizí  největší  hrozba  pro  udržení 

míru,  ale  už  v  únoru  1942  prohlásil  Stalin,  že  jeho  záměrem  není  rozboření,  ale 

přetvoření Německa ve stát, který pak bude moci stanout na opačném konci stolu při 

diplomatických jednáních.151

147 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 124‒129.
148 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Právní ochrana čs. příslušníků v SSSR.
149 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 129.
150 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Buenos Aries-Arciszewski informace.
151 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Stalinův projev z 23. února 1942-rozhovor s Jakubovským.  
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6.4 Zdeněk Fierlinger a jeho činnost v Kujbyševě

Německý  nápor  na  Moskvu  na  podzim  1941  si  kromě  přesunu  strategicky 

významných továren na východ vynutil i přesunutí sovětského diplomatického aparátu 

a zastupitelství ostatních států do Kujbyševa. Praktické důsledky však nebyly vážné. 

Lidový komisariát financí poskytl vyslanectví půjčku splatnou po skončení války ve 

výši 500 000 rublů. Tyto finance byly z větší části užity na provoz vyslanectví a na 

doplňování  materiálních  potřeb  čs.  vojenské  jednotky.152 Jako  budova  vyslanectví 

Československa  byl  určen  dům o čtrnácti  místnostech,  do  kterého se  musely  vejít 

všechny  kanceláře,  ale  navíc  se  o  tuto  budovu  muselo  vyslanectví  dělit  s 

československou vojenskou misí.153

Prvním organizačním problémem, který si  vyžádal  i  zapojení Londýna, byla kauza 

okolo Františka Vaška dopisovatele New Yorských listů, který byl mezi vyslanecké 

úředníky zařazen Fierlingerem už v létě 1939. Po přesunu vyslanectví do Kujbyševa 

začaly  mezi  Vaškem  a  zbytkem  personálu  spory  a  potyčky,  které  vyústily  až  v 

napadení vyslaneckého řidiče Vaškem dne 9. listopadu 1941. V návaznosti na tento 

incident byl s Vaškem rozvázán služební poměr.154 Fierlinger navíc podezíral Vaška 

již delší dobu ze zneužívání výhod plynoucích z jeho funkce v zastupitelském úřadě. 

Vašek nejprve reagoval klidně, ale pak začal Fierlingerovi vyhrožovat, že proti němu 

poštve britskou a americkou veřejnost (stále zůstával korespondentem New Yorských 

listů), protože podle něj se vyslanectví pod Fierlingerovým vedením nestará o zájmy 

čs. občanů. Fierlinger se proto obrátil nejprve na čs. vládu a pak i na New Yorské listy, 

aby co nejvíce zneschopnil Vaška, který mohl škodit jeho zájmům.155

Nakonec se Fierlingerovi  podařilo  připravit  Vaška o všechny jeho výsadní  pozice, 

které ho opravňovaly k sondážím do pracovní činnosti čs. vyslanectví. Po dohodě s 

ministerstvem zahraničí  a  i  přes  protesty Huberta  Ripky156,  byl  na místo  Františka 

Vaška i  do jeho vedlejších funkcí  v Čechoslovákovi  dosazen bývalý pracovník čs. 

152 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Vyslanectví  ČSR v Moskvě, t.  č.  v Kujbyševě; půjčka  
sovětské vlády-výplata čs. vojenské misi.
153 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Ing. F. Vašek, rozvázání  služebního poměru.
154 Ohledně Františka Vaška a jeho spolehlivosti měli pochybnosti i na MZV a Fierlingera na to upozornili již v 
srpnu 1941. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13, Depeše odeslané č. 497, 30. srpna 1941.
155 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Ing. F. Vašek, rozvázání  služebního poměru.
156 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Přijetí redaktora Borka na místo úředníka vyslanectví v  
Kujbyševě.
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rozhlasu Vlastimil Borek157, který se stal tiskovým tajemníkem vyslanectví. Fierlinger 

odůvodnil jeho výběr tím, že bude užitečný při spolupráci se sovětskými žurnalisty.158

Kauza  kolem Františka  Vaška  možná  neměla  na  vztahy  mezi  Československem a 

Sovětský  svazem  vliv,  ale  výmluvně  ilustruje  nejen  Fierlingerovu  povahu,  ale  i 

způsob,  jakým  řídil  vyslanectví  v  Kujbyševě.  Na  Františka  Vaška  nebyly  před 

Fierlingerovou zprávou o incidentu s řidičem stížnosti. Svou práci prý odváděl dobře a 

zodpovědně. Incident by bylo možné navíc velmi snadno zinscenovat. Teprve když se 

postavil proti Fierlingerovi, snesla se na něj lavina událostí, která vyústila až v jeho 

kariérní destrukci. Je možné, že během své činnosti odhalil některou z mnoha nitek, 

která Fierlingera propojovala s vyššími sovětskými kádry, a to se pak stalo příčinou 

jeho pádu. Pravděpodobnější ale je, že egoistický Fierlinger prostě nesnesl kolem sebe 

někoho, kdo byl schopen vzepřít se jeho vůli.

Velkou  část  roku  1942  strávil  Fierlinger  prací  ve  věci  formování  čs.  vojenské 

jednotky. Byl velmi nápomocen MNO v jeho úsilí o zřízení úřadu československého 

vojenského atašé u vlády SSSR. Místo vojenského atašé zaujal plukovník Heliodor 

Píka a jeho pomocníky byli určeni major Jaroslav Pátý a major Jan Perníkář. Dále se 

MNO  rozhodlo  rozšířit  čs.  vojenskou  misi  v  SSSR přidělením  pomocníka  jejímu 

šéfovi. Touto posilou byl plukovník Karel Toman, jehož přechod do SSSR pomáhal 

Fierlinger uskutečnit, když mu opatřil vstupní víza.159

Mezi Fierlingerem a Píkou však brzy vyvstaly osobní antipatie. Z velké části za to 

nese  vinu  především  Fierlinger.  Vnímal  totiž  Píku  jako  narušitele  zavedeného 

pořádku,  protože  po  jeho  příjezdu  již  nebyl  jediným  zástupcem  čs.  vlády  v 

Moskvě/Kujbyševě. Píka navíc neměl nejmenší problém upozornit Fierlingera na jím 

učiněná  chybná  rozhodnutí  nejrůznější  povahy.  K  případu  Františka  Vaška  Píka 

podotýká, že k incidentu mezi ním a řidičem vyslanectví došlo poté, co Vašek přistihl 

řidiče Šiškina slídit v kancelářích vyslanectví.  Při pokusu ho vyvést pak došlo i na 

fyzickou potyčku. Z tohoto důvodu byl Vašek Feirlingerem vyhozen. Píka dodává, že 

Šiškin navíc sloužil Fierlingerovi jako donašeč a udavač.160

157 Vlastimil Borek(1886-1952) byl už před první světovou válkou zaníceným anarchokomunistou. V roce 1925 
jeho socialistické uskupení absorbovala KSČ a Borek působil několik let v Rudém právu. V letech 1933‒1937  
vykonával první funkci šéfredaktora Haló novin, které jsou součástí komunistických tiskovin. Zpřístupněno: 25. 
dubna  2020  Dostupné  online:  http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BOREK_Vlastimil_23.12.1886-
21.12.1952 
158 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Úprava Borkova poměru.
159 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Zřízení úřadu čs. vojenského attaché u vlády SSSR.
160 Vaškovi byl zakázán pobyt na vyslanectví, ale Sověti nebyli schopni narychlo sehnat ubytování, a tak byl  
nucen s manželkou a dětmi dalších šest měsíců bydlet v budově vyslanectví, což jeho vztah s Fierlingerem ještě  
zhoršilo. Fierlinger následně začal proti Vaškovi štvát celou čs. politickou obec v SSSR včetně vojenské mise a 
trval na tom, aby s Vaškem neudržovali kontakt. Píka však tento zákaz nebral vážně, a tak začalo mezi ním a 
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Fierlingerova činnost týkající se čs. vojenské jednotky zahrnovala i mnohem prostší 

úkoly než pomoc při utváření nových institucí. Musel počítat i s pomocí při naplnění 

kulturních potřeb členů jednotky. Tak například začátkem května sháněl pro vojáky 

dislokované v Buzuluku literaturu či magazíny československé provenience. Jednalo 

se především o časopisy Čechoslovák a Mladé Československo.161

Kritickým  bodem  roku  1942  se  pro  Fierlingera  stal  tzv.  Teheránský  incident. 

Pozoruhodné teheránské události, které se odehrávaly od léta 1941 do podzimu 1942, 

způsobily Fierlingerovi mnoho problémů a vytvořily mu nové nepřátele.

Celá událost začínala zpočátku nevinně.  Kolonie československých občanů, žijících 

během války v Íránu se snažila, podobně jako mnoho jiných skupin v cizích státech, 

organizovat a chystat  na účast při porážce Německa. Na přelomu července a srpna 

1941 následovalo vytvoření československého komité sestávajícího z Josefa Žandy, 

Emila Kuby, Josefa Fialy, Evžena Felbera, Jana Wagestiana, Karla Hanzelína a Josefa 

Škvařila. Kuba, Felber a Švařil navíc spolu s Ivanem Titěrou, Sergějem Obolenským a 

Janem Kuchyňkou zasedali i ve zvláštní komisi utvořené pro usnadnění spolupráce se 

Sovětským svazem. Po vypuknutí sovětsko-německé války se teheránské čs. komité 

dostavilo na sovětské velvyslanectví. Zástupci komise vznesli návrhy ohledně zapojení 

čs. dobrovolníků z Teheránu do čs. vojenské jednotky v SSSR a o zapojení ostatních 

do válečného průmyslu.162

Teheránská kolonie čítala 350 lidí, z toho 290 mužů. Většina z nich byla zaměstnaná 

ve firmách dříve československých, jako byla Škoda, Lana, Brněnská zbrojovka či Čs. 

Kolben-Daněk. Tyto firmy pronikly do Íránu ve 20. a 30. letech a zasadily se velkou 

měrou o vybudování íránského zbrojního průmyslu, ve kterém ještě stále pracovali čs. 

občané. Fierlinger vzhledem k politicky choulostivé situaci Íránu (v zemi měl velký 

vliv  SSSR,  ale  i  Velká  Británie)  jednal  s  Píkou  o  vyslání  zkušeného  delegáta  k 

teheránské  kolonii.  Volba  nakonec  padla  na  podplukovníka  Františka  Hiekeho  (v 

dokumentačních  materiálech  z  období  2.  světové  války  vystupoval  pod  krycím 

jménem  Petar  Stoj),  který  byl  instruován  navázat  kontakt  s  kolonií,  předat  jejím 

zástupcům vládní direktivy a pomoci při zřízení čs. zastupitelského úřadu v Teheránu. 

Zpočátku se pro čs. občany počítalo se dvěma způsoby jejich využití. Pro armádu měli 

být z jejich řad nabíráni dobrovolníci a pro průmyslové odvětví dělníci. Fierlinger sám 

Fierlingerem postupně vznikat nepřátelství. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 481, Hlášení náčelníka 
čs. vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 2. listopadu 1943, str. 1‒3.
161 AMZV,  Londýnský  archiv  1939‒1945:  Diplomatický  sbor  ZÚ  čsl.  Moskva,  kart.  č.  144,  Zásilka 
Čechoslováka kurýrem.
162 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 1‒2.
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dával  větší  význam  průmyslovému  využití.163 Transport  případných  vojenských 

dobrovolníků z Iránu do Palestiny, kde by byli pod přísnější vládní kontrolou než v 

SSSR, nebyl Fierlingerovi k ničemu.

O těchto  plánech také 29.  srpna 1941 informoval  NKID. Obratem si  vyžádal  jeho 

návštěvu  přednosta  evropské  sekce  NKID  Nikolai  Novikov  a  informoval  ho  o 

pochybnostech sovětské vlády ohledně vedení teheránské Škodovky. Podle sovětského 

mínění  v  ní  zasedají  někteří  nespolehliví  členové.  Jmenovitě  se jednalo o Jouvela, 

Balotise,  Skoteckého a Petra (technický ředitel  a významný držitel  akcií).  Novikov 

proto na Fierlingera apeloval, aby u čs. vlády sjednal odstranění těchto lidí z vedení 

firmy.  O těchto sovětských požadavcích byl informován Londýn i pplk. Hieke. Od 

Hiekeho  však  Fierlinger  odpověď  nedostal.  Jen  Píkou  byl  18.  listopadu  1941 

informován  o  sporech  mezi  Hiekem,  Františkem Bachtíkem  (od  27.5.1942  chargé 

d’affaires164 v Íránu) a generálem Mézlem (krycí jméno generál Gak), které se týkaly 

využití  kolonie.  Informace  zprostředkované  Píkou však  byly  buď chybné,  nebo je 

Fierlinger  špatně  pochopil.  Domníval  se  totiž,  že  Mézl  a  Bachtík  sabotují  práci 

Hiekeho, který se snažil jednat podle instrukcí dohodnutých s Fierlingerem a Píkou. V 

Londýně  mezitím  jednal  ministr  obchodu,  průmyslu  a  živností  Eduard  Outrata  se 

sovětským vyslancem u čs. vlády Bogomolovem o Teheránu a navrhl převedení čs. 

závodů pod sovětskou správu, přestože podniky byly formálně ve vlastnictví Íránu. O 

těchto událostech byl Fierlinger zpraven Andrejem Vyšinskim, zástupcem Molotova. 

Na  provedení  měli  dohlédnout  Bachtík  a  Hieke  ve  spolupráci  se  sov.  vyslancem 

Smirnovem.165

Od té chvíle začíná být v informacích odesílaných Fierlingerovi a Londýnu zmatek. 

Londýn se totiž postavil rázně proti požadavku NKID na odstranění určitých osob z 

vedení teheránské Škodovky a proti odvolání Jouvela, za kterým stáli i Britové a dále 

proti  odvolání  Petra  na  něhož  byly  pozitivní  reference  i  od  jeho  rivalů.  O 

vyloučení uvedených  osob  mělo  být  rozhodnuto  až  po  prošetření  celé  kauzy 

Bachtíkem166, který dorazil do Teheránu 10. prosince 1941. 

163 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 2‒5.
164 Fierlinger se v depeši odeslané 9. října 1941 vyjádřil v tom smyslu, že na postu zastupitelského činitele v  
Iránu by viděl raději dr. Outratu. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 15, Depeše došlé č. 509, 9. října  
1941.
165 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 5‒6.
166 Bachtík měl od MZV instrukce, aby prošetřil celou situaci kolem Société Skoda Iranian, aniž by se on či 
nějaký jiný čs. politický činitel v dané problematice angažoval prosovětsky nebo probritsky. Československá ani 
iránská vláda nebyly proti využití  továrních budov a jejich personálu v sovětských službách, ale bylo nutné 
počkat,  než  se  Britové  a  Sověti  dohodnou  na  konkrétním  postupu.  A  AV  ČR,  fond  Edvard  Beneš  II./1,  
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Londýn také trval na přednostním zasílání dobrovolníků do Palestiny167, čímž ztěžoval 

průběh  části  akce  věnované  průmyslovému  odvětví,  které  Fierlinger  od  počátku 

považoval  za  přednostnější.  Celou situaci  kolem Škodovky komplikovaly  i  britské 

zájmy.  Nejenže  Britům se  nelíbil  krajně prosovětský postoj  příslušníků teheránské 

kolonie, ale i na firmě samotné měli své zájmy. Československá vláda tak stála před 

možností popudit Brity či Sověty. Snažila se proto, aby firma nejprve přešla pod čs. 

dozor, který by následně mohl vyhovět nárokům obou států.168

Obrázek č. 4 pplk. František Hieke

Ukázalo  se  však,  že  sovětská  strana  má  na  odstranění  Petra  z  vedení  teheránské 

Škodovky mimořádný  zájem.  Ovšem Petr  byl  pro  její  provoz  velmi  důležitý.  Byl 

držitelem velké části akcií a navíc zkušeným odborníkem. Dne 15. ledna proto NKID 

urgovalo odvolání  Petra  ze  správní  rady a  kritizovalo  nedostatečnou spolupráci  ze 

strany Londýnské vlády i  vyslanectví.169 Jejich nedůvěra padla i  na pplk.  Hiekeho, 

který bez odůvodnění opustil rozhovory se sovětským vyslancem v Iránu Smirnovem.

Ministerstvo  zahraničí  přestalo  Petra  podporovat  6.  března  1942.  Toho  dne  také 

zaslalo do Teheránu instrukce pro Hiekeho a Bachtíka, dle kterých se měl Petr vzdát 

všech  svých  funkcí  a  s  ním i  jeho  společníky měl  být  rozvázán  pracovní  poměr. 

Teheránská Škodovka měla vypracovat plán ke spolupráci se sovětskými odborníky. 

kart. č. 13, Depeše odeslané č. 1024, 26. listopadu 1941.
167 Ačkoliv komité československé kolonie v Teheránu usilovalo o zapojení svých dobrovolníků do čs. jednotky 
v SSSR, bylo nutné je nejprve vyslat do Palestiny, kde se jich ujal generál Mézl. Sověti se totiž bránili náboru  
dobrovolníků do čs. jednotky pokud tito nebyli nabráni na území SSSR. Jejich vyslání do Palestiny navrhl v  
telegramu Fierlingerovi  i  sekční přednosta Novikov. AMZV, Londýnský archiv:  důvěrné,  kart.  č.  114, Írán-
odeslání mužstva do Jeruzaléma.
168 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 7‒8.
169 Londýn by se odvolání nespolehlivých osob nebránil. Ripka dokonce zmiňuje nutnost jejich odstranění, aby 
mohla být převzata úplná kontrola podniku, jelikož 96 % akcií stále patřilo Škodovce v Plzni. Bylo však třeba 
vyčkat prošetření celé situace Bachtíkem. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13, Depeše odeslané č. 
1045, 1. prosince 1941.
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Zdálo by se, že celá záležitost byla vyřešena k přímé spokojenosti Sovětů. Dne 30. 

března  však  Bachtík  zaslal  do  Kujbyševa  zprávu,  v  níž  vyjádřil  změnu  svého 

stanoviska vůči Hiekemu. Ten totiž dle Bachtíka otálel s vyplněním instrukcí, protože 

mu  je  zaslalo  ministerstvo  zahraničí  bez  doložené  konzultace  s  jeho  přímých 

nadřízeným  orgánem.  Petr  byl  prý  podle  Hiekeho  i  Píky  dobrým  Čechem  a 

vlastencem. Ve svém oboru působení byl skutečný odborník plně oddaný národní věci, 

což je v přímém rozporu se sovětským obviněním z proněmecké činnosti. Hieke se též 

zaštiťoval skutečností, že zatímco Sověti neodpověděli na návrh převzetí firmy již od 

září loňského roku, tak Britové jeví ochotu ke spolupráci a k vedení Škodovky nemají 

žádných  námitek.  Podle  Hiekeho  hodlají  Sověti  převzít  firmu  výhradně  do  svého 

vlastnictví,  a  tak  si  v  podstatě  přivlastnit  jak  právně  íránský,  tak  fakticky 

československý majetek.170

Bachtík se rozhodl plnit udělené instrukce a dosadit na místo Petra pana Martiňáska. 

Hieke si však neochvějně stál za svým a odmítal Petra odvolat. Do celé věci se vložil i 

komitét  teheránské  kolonie,  který  za  podpory  Sovětů  požadoval  stažení  Petra  ze 

správní rady. Fierlinger si odvozuje Hiekeho neústupnost v případě Petrova odvolání z 

povahy jím držených informací, které pro něj shromažďoval důstojník pracující pro 

Jouvela a Petra, a které měly na jejich případ vrhat zcela nové světlo. Do Kujbyševa 

následně dorazil pan Rada, ředitel Báňské a hutní společnosti v Indii, aby uvedl situaci 

v Teheránu na  pravou míru.  Ten 19. dubna 1942 uvedl,  že v osobu Petra nemají 

důvěru jen Sověti, ale také Angličané. Podle Rady proti sobě tedy Hieke poštval nejen 

Sověty, ale i Brity s jejichž podporou proti sovětským požadavkům zpočátku počítal. 

V  následujícím  komuniké  již  Sověti  požadovali  kromě  odvolání  Petra  i  odvolání 

Hiekeho. Za Hiekeho informace o loajalitě Petra se postavil  i  Heliodor Píka, který 

Petra velmi hájil, protože jen díky němu se dostaly do spojeneckých rukou nové plány 

německého dělostřelectva. Toto svědectví však padlo v celé kauze až nyní, protože ani 

Fierlingerovi  se  o  tom  Píka  nezmínil,  i  když  by  to  Londýnu  značně  usnadnilo 

rozhovory se sovětskou stranou, jelikož by měl pro zachování Petra ve funkci velmi 

podstatné zpravodajské důvody. Po těchto nových důkazech se Fierlinger v doprovodu 

Píky odebral k sekčnímu přednostovi Novikovovi. Tomu Píka tvrdil, že Hiekemu jsou 

v Teheránu přátelsky nakloněny i sovětské složky NKVD a není tedy důvodů pro jeho 

odvolání.  Novikov na tuto Píkovu informaci nereagoval  a slušně rozhovor ukončil. 

Když  se však o několik dní  později  viděl  Novikov pouze s  Fierlingerem,  ostře  se 

170 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 9‒11.

68



ohradil  vůči  Píkovým  informacím,  které  jsou  podle  něj  nesprávné  a  potvrdil 

Fierlingerovi  nový  sovětský  požadavek,  který  kromě  likvidace  Petra  obsahuje  i 

odvolání Hiekeho z Teheránu171

Počátkem května 1942 začínala  už Teheránská kauza působit  trapně i  v samotném 

Kujbyševě.  Červený  Kříž  vydal  6.  června  oznámení,  že  Hieke  se  stal  novým 

zástupcem, pověřeným organizací  akcí Červeného Kříže pro SSSR.172 Celou kauzu 

měla rozhodnout cesta ministra národní obrany gen. Sergěje Ingra do Teheránu, odtud 

do Kujbyševa, Buzuluku a cestou zpět se zastávkou opět v Teheránu. Fierlinger mu 

doporučoval rozhovor se sovětským vyslancem v Íránu Smirnovem, ale během první 

zastávky v  Teheránu  zde  pobyl  Ingr  jen  krátce  a  na  delší  rozhovor  nebyl  čas.  V 

Kujbyševě ho Fierlinger navedl do schůzky s Novikovem. Ingr Novikovovi vyložil 

nepotřebu  odvolání  Hiekeho  tím,  že  jelikož  proti  němu  Sověti  nevznesli  jiného 

obvinění  než  zmínku  o  škodlivosti  jeho  přítomnosti  v  Tehránu,  a  protože  Hieke 

vypomáhá  kromě  Čechoslováků173 i  sovětským  úředníkům,  není  proto  nutné  ho 

odtamtud  odvolávat.  Ingrovi  informace  však  Novikov označil  za  důsledek  lživých 

výmyslů Hiekeho, kterými se jen snaží zachránit svou a Petrovu pozici. Celý rozhovor 

zakončil Novikov tím, že přiznal oprávněnost čs. vlády rozhodnout o Hiekeho osudu 

podle svého uvážení. Zároveň však doporučil, ať se vláda předtím rozhodne, zda chce 

či nechce přijmout dobře míněnou radu přátelské a spojenecké velmoci. Beneš byl o 

těchto dvojznačných slovech Novikova informován 30. června.174

Během  Ingrovy  návštěvy  se  Fierlinger  choval  velice  podezřele.  Navzdory  svým 

znalostem sovětských poměrů  a  kontaktům,  které  za  léta  svého působení  nasbíral, 

odpovídal na velkou část Ingrových otázek nejasně či vyhýbavě. Kupříkladu poté co 

byl z Buzuluku odvolán mjr. Pátý (z Fierlingerovy iniciativy), byl Fierlinger Ingrem 

dotázán ohledně příčin zvýšení sovětského zájmu o čs. vojenskou jednotku. Fierlinger 

odvětil, že je zde mnoho sovětských požadavků, které je třeba respektovat a plnit. Šlo 

o kádrovou otázku jednotky,  jmenování  jejího velitele  a  otázku odvolání  Hiekeho. 

Během rozhovoru  s  Ludvíkem Svobodou  se  však  Fierlinger  dozvěděl,  že  Ingr  se 

rozhodl nechat si celý Novikovův výklad prověřit ministerstvem vnitra a výsledky pak 

zaslat do Teheránu. Odpověď ministerstva vnitra se ztotožňovala se stanoviskem Ingra 

171 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 11‒13.
172 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13, Depeše odeslané č. 1319, 6. června 1942.
173 Dne  16.  března  1942  byl  prostřednictvím  ppor.  Mikuleckého  doručen  do  Buzuluku  objemný  balíček. 
Obsahoval deset tisíc vitamínových tabletek, které pro čs. vojáky opatřil Hieke v Teheránu. SVOBODA, Ludvík,  
Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 251.
174 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 15, Depeše odeslané č. 1210, 2. července 1942.
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a Píky.175 V tomto případě se jedná o nepřiměřený sovětský zásah do organizace čs. 

vojenské jednotky, kdy je vymáhána možnost ovlivnění výběru kandidáta na pozici 

velitele  výměnou  za  lepší  zacházení  s  jednotkou.  Snad  právě  v  tento  moment  se 

nejvíce projevila pravá podstata Fierlingerovy práce v SSSR. Jako čs. vyslanec měl 

mít na zřeteli hlavně požadavky a přání čs. vlády, které měl řešit přednostně a podle 

mezinárodního práva. Často však bral až přílišný ohled na sovětské rady či přání a 

choval  se tak,  jako by Československo bylo  vůči SSSR nějak státoprávně povinno 

poslušností.  Na druhé straně je ovšem nutné si uvědomit,  že situace Čechoslováků 

přítomných v SSSR nebyla lehká. Po mnoha z těch, kteří překročili sovětské hranice 

už  v  roce  1939  se  doslova  slehla  zem.176 Fierlinger  tak  musel  se  Sověty  jednat 

způsobem, kterým by neohrozil  svobodu či životy čs. občanů. Lze namítnout,  že v 

případě  sovětských  represí  namířených  proti  Čechoslovákům  by  zasáhly  západní 

mocnosti, ale když to srovnáme s polským příkladem177 je zřejmé a pochopitelné, že 

pro západní Spojence měla větší prioritu účast SSSR ve válce a vázání obrovského 

množství nepřátelských vojsk na bojištích východní fronty.

Po Ingrově odjezdu zůstával Fierlinger dlouho neinformován o vývoji ve věci Hiekeho 

odvolání.  Teprve  2.  srpna  1942  se  od  Píky dozvěděl,  že  Hieke  byl  Ingrem nejen 

ponechán na svém místě, ale pod jeho pravomoc byl přidělen i major Pátý, odvolaný z 

Buzuluku na žádost NKID. Ve skutečnosti  měl  na odvolání mjr.  Pátého eminentní 

zájem i Fierlinger, protože Pátý patřil mezi ty důstojníky, kteří stáli v cestě bolševické 

agitaci  mezi  čs. vojáky v Buzuluku. V rozhovoru s mjr.  Vrbenským (o osudu por. 

Patruse,  který  byl  Fierlingerovi  na  obtíž,  jelikož  se  zabýval  osudy  internovaných 

Rusínů v táborech NKVD) potvrdil Fielringer svůj podíl na odvolání mjr. Pátého, když 

prohlásil:  „Ukážu  vám,  že  Patruse  dostanu  pryč  tak,  jak  jsem  dostal  pryč  toho  

špinavého majora Pátého.“178 

175 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 16‒17.
176 V  dokumentech,  které  byly  Fierlingerovi  zaslány  vojáky  z  Buzuluku  se  nachází  dopis  vojína  Vojtěcha  
Ecksteina  (později  změněno  na  Erban).  Eckstein  v  tomto  dopisu  popisuje  svůj  útěk  do  SSSR,  kde  byl 
zaměstnáván  v  jednom sovchozu jako  politický  emigrant.  Zmiňuje  se  i  o  svém příteli  Vilému  Bernardovi, 
kterého od té doby,  co se dostal  do Buzuluku už neviděl.  Bernardovi  však nebylo ublíženo a po návratu z  
internace byl zařazen do čs. voj. jednotky v SSSR. ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35., Dopis 
Vojtěcha Ecksteina Zdeňku Fierlingerovi. 15. února 1942.
177 Ze  sovětského  záboru  východního  Polska  bylo  do  SSSR  odvezeno  něco  mezi  milionem  a  půldruhým 
milionem polských občanů. Ačkoliv se po vypuknutí války na východě podařilo většinu Poláků dostat ven, tak 
ještě v roce 1942 zůstávalo mnoho z nich v sovětské internaci a polské velvyslanectví se všemi silami snažilo 
dosáhnout jejich propuštění. S Čechoslováky, přestože jejichž právní statut byl mnohem složitější než polský, se 
tak tvrdě jako s Poláky nejednalo. AMZV, Londýnský archiv 1939‒1945: Diplomatický sbor ZÚ čsl. Moskva, 
kart. č. 144, Právní ochrana čs. příslušníků v SSSR, 8. dubna 1942.
178 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 481, Hlášení náčelníka čs. vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 
2. listopadu 1943, str. 7.
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Ponechání Hiekeho v Teheránu Ingr odůvodnil  tím,  že v případě jeho odvolání by 

zůstalo  jeho  místo  až  dva  měsíce  neobsazené  a  navíc  prý  nedávno  odhalil  dva 

německé  agenty.  Sovětský  velvyslanec  v  Íránu  Smirnov  totiž  informoval  ministra 

Ingra o rozdílné politice NKVD a NKID. Obvinění proti Hiekemu totiž pocházela z 

jedné  oblasti  čs.  kolonie.  Smirnov  navíc  potvrdil,  že  on  sám nemá  proti  setrvání 

Hiekeho  v  Teheránu  vůbec  nic.  Proti  této  Ingrově  výpovědi  se  Novikov  ohradil, 

protože podle něj to byl právě Smirnov, kdo měl na Hiekeho nejvíce námitek. Když se 

před Smirnovem Ingr zmínil  o souhlasu,  který měl  k jeho snaze udržet Hiekeho v 

Teheránu  Novikov  pronést,  tak  Smirnov  ihned  změnil  chování  a  (snad  vystrašen) 

podřídil  se  Ingrovu  výkladu  o  rozhodnutí  Moskvy.179 Kvůli  tomuto  jednání  také 

Novikov označil Ingra za mystifikátora, ale slíbil, že se sovětská vláda nebude ve věci 

angažovat.180

Píka předal Fierlingerovi další informace 23. srpna 1942. Potvrdil narážky Smirnova 

na to, že NKVD stojí za Hiekem, který je pro ně prý velmi důležitý a zodpovědný, 

zatímco NKID se snažilo pracovat proti němu. Na přelomu srpna a září se však NKID 

přiznalo, že mu další účast Hiekeho na teheránských věcech nevadí.

Pozdě  doručený  dopis  od  Bachtíka  z  12.  srpna  však  opět  hovořil  proti  Hiekemu. 

Bachtík si v dopise stěžoval na návštěvu ministra Ingra v Teheránu. Jeho postup ve 

věci teheránské Škodovky byl prý deprimující. Ingr se prý také plně postavil za Petra a 

Hiekeho,  čímž  popudil  příslušníky  čs.  kolonie,  kteří  to  považovali  za  důkaz 

jednostranné informovanosti ministra Ingra.181 

Na přelomu srpna a září 1942 dostal Fierlinger přepis vyjádření ministra Ingra ohledně 

jeho  zapojení  do  řešení  teheránského  incidentu,  který  připojil  ke  své  vyslanecké 

zprávě pro prezidenta Beneše. Novikovova obvinění na adresu Hiekeho Ingr označil 

za lživá, protože od jiných sovětských důstojníků nezískal žádné konkrétní důvody 

jeho počínání a většina z nich nebyla vůči Hiekemu nijak zaujatá. Smirnov ho rovněž 

informoval, že on sám trval pouze na odstranění Skoteckého a Balotise, jelikož byli 

vnímáni  jako  podpůrci  bělogvardějců.  Proti  Jouvelovi,  Petrovi  a  Hiekemu  se 

překvapivě  tvrdě  postavila  část  samotné  čs.  kolonie,  přestože  Hieke  nenamítal  nic 

proti odstranění Skoteckého, Balotise a Jouvela, které kolonisté požadovali. Ingr tedy 

179 Ve svém výkladu jednání se Smirnovem Ingr považuje tvrzení, že Smirnova zastrašoval osobností Novikova 
za Fierlingerovu smyšlenku. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1,  kart. č. 481, Opis depeše ministra národní  
obrany plk. Píkovi, 15. září 1942.
180 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 18‒20.
181 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského  
konfliktu“, str. 20‒22.
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popisuje Smirnovův vstřícný postoj k řešení celé kauzy jako jeho oficiální stanovisko. 

Důrazně se ohrazuje proti tomu, že změna Smirnovova chování měla být důsledkem 

mystifikací příkazů od Novikova, které měl učinit sám Ingr, jak ve svých zprávách 

tvrdil  Fierlinger.  A právě na Fierlingera dopadla Ingrova kritika nejtvrději.  Ve své 

zprávě  ho  obvinil  z  nekompetentního  jednání  ve  věci  odvolání  Hiekeho,  z 

neschopnosti  opatřit  si  kvalitní  informace  a  z  neoprávněného  zasahování  do 

vojenských  záležitostí  Československa  na  základě  osobních  a  tendenčních 

informací.182

V závěru  zprávy pro  prezidenta  Beneše  se Fierlinger  obrací  se  svými  výtkami  na 

MNO, které podle něj nepřikládá dostatečný význam zprávám a depeším zasílaným ze 

zastupitelských úřadů a až příliš se spoléhá na informace opatřené z vlastních zdrojů. 

Podle Fierlingera Hieke podcenil možnosti, které teheránská kolonie nabízela a rovněž 

i důležitost Sovětů v celé akci. Jeho nedbalé chování během rozhovorů se Smirnovem 

a  Petrovi  kontakty,  které  prý  ztěžovaly  práci  zastupitelským úřadům,  taktéž  měly 

přispět k nejasnostem, jenž zapříčinily vznik celého problému. Prý dával naopak velký 

význam britskému vlivu, ačkoliv Britové nejevili snahu o zachování Petra ve správní 

radě  teheránské  Škodovky.  Tím  proti  sobě  poštval  i  kolonii,  které  se  nelíbila 

skutečnost,  že  Petr  by  měl  zůstat  i  nadále  ve  funkci,  neboť  ho  vnímali  jako 

prostředníka pro pronikání německého vlivu.183

6.5 Československá jednotka a přípravy pro její bojové využití
V létě roku 1942 odstartovala německá armáda operaci Blau, jejímž cílem mělo být 

získání  ropných nalezišť  v Baku a dobytí  Stalingradu.  Německá armáda byla  i  po 

zimním neúspěchu u Moskvy stále spořádaná a velice nebezpečná síla, i když bylo již 

možné pozorovat následky útrap předchozího roku.184 Kritický význam operace Blau si 

uvědomovali i Sověti a čs. vojenská jednotka.185 Bylo proto nutné jednotku doplnit, 

182 Tamtéž, str. 22‒25.
183 Tamtéž , str. 25‒28.
184 Ztráty  německé  armády  od  začátku  operace  Barbarossa  (22.  června  1941)  až  do  začátku  operace 
Blau (28. června 1942) čítají přes 550 000 mužů, což je sice jen zlomek ztrát sovětských, ale oproti dosavadním 
německých ztrátám v Polsku, západní Evropě a na Balkáně jde o obrovský nárůst, který navíc v kombinaci s  
velikostí  východní  fronty  a  novým  nárůstem sovětských  posil  způsoboval,  že  již  nebylo  možné  útočit  tak 
flexibilně a efektivně jako v létě 1941. MASSON, Philippe, Historie německé armády 1939‒1945, Praha 2006, 
str. 170.
185 Fierlinger na jaře 1942 tvrdil, že Němci se již na větší ofenzivu nezmohou a válka bude vítězně ukončena 
ještě toho roku. Píka ho poopravil v jeho naivním náhledu na vojenskou strategii a ujistil ho, že Německo ještě 
zdaleka  není  poraženo.  Když  se ukázalo,  že Píkovy úvahy se ubíraly  správným  směrem,  tak  ho  Fierlinger  
dětinsky  nařknul,  že  nepřál  Sovětům vítězství.  A  AV  ČR,  fond  Edvard  Beneš  II./1,  kart.  č.  481,  Hlášení  
náčelníka čs. vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 2. listopadu 1943, str. 4.
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rozšířit  a  vyzbrojit186,  a  to  v  co  nejkratším  čase.  Otázku  doplňování  čs.  vojenské 

jednotky  však  komplikoval  sovětský  zákaz  týkající  se  náboru  dobrovolníků  mimo 

území SSSR.187 Hlavním úkolem tohoto roku tedy bylo tento zákaz anulovat.188

Samotný  nábor  do  jednotky  začal  14.  ledna  1942,  když  NKVD  obdržela  rozkaz 

odesílat  zajaté  Čechoslováky  do  Buzuluku.  O  dva  dny  později  přednesl  Píka  v 

moskevském  rozhlase  výzvu  pro  všechny  Čechoslováky,  aby  vstoupili  do  řad  čs. 

vojenské  jednotky.  Předsedou  odvodní  komise  byl  jmenován  dr.  Outrata.  Se 

sovětským souhlasem k organizaci motomechanizované samostatné čs. brigády byly 

jednotce konečně přiděleny automobily. Současně však došlo k nejasnostem ohledně 

pozice velitele Československé armády v SSSR. Fierlinger byl před svým odjezdem 

do Moskvy Benešem informován o tom,  že do čela  armády by měl  být jmenován 

generál  Mézl,  který  se do té  doby staral  o  čs.  jednotky v Palestině  a  na Blízkém 

východě. Svoboda (1. září 1942 povýšen na plukovníka) by na velitelské pozici uvítal 

spíše plk. Kratochvíla nebo plk. Bočka. Ani Fierlinger nebyl nadšen vidinou Mézlova 

příjezdu. Jelikož se v táboře jednotky začal počátkem března šířit tyfus, bylo nutné 

zařídit  mimořádná  desinfekční  a  sociální  protiopatření.  Dne  19.  března  dorazil  do 

Buzuluku  MUDr.  Vrbenský189,  který  měl  za  úkol  vybudovat  odbor  sociální  péče. 

Koncem  března  se  jednotka  dočkala  alespoň  části  tolik  očekávaného  vybavení  z 

Anglie.  Spolu  s  ním však  došlo  i  k  vážnějšímu  narušení  kázně,  když  se  došlo  k 

vykradení  doplňovacího  skladu  personálem jeho  vlastní  stráže,  která  byla  naštěstí 

rychle zadržena a uvězněna.190

Aby se již neopakovaly potíže  se zásobováním a organizací  z  ledna 1942, byl  11. 

května 1942 k jednotce přidělen pplk. Zagodskin jako styčný důstojník hlavního štábu 

Rudé armády a kapitáni Kambulov a Mišin jako styční důstojníci NKVD. Problém 

zásob však netrápil jen Čechoslováky. Rudá armáda rovněž neměla vybavení nazbyt. 

Proto bylo koncem srpna rozhodnuto, aby se volné mužstvo, ženy a důstojníci odebrali 

186 Počátkem roku 1942 jednotka postrádala značnou část vybavení i proviantu. Jejich nedostatek byl tak vážný,  
že o nakrmení jednotky se po určitou dobu starala polská armáda. Nedostatek automobilů také ztěžoval práci při  
doplňování jednotky o nové muže, jelikož to vyžadovalo časté pochůzky po sovětských úřadech, které od sebe  
byly dosti vzdálené. Svoboda se pokoušel o zapůjčení alespoň jednoho osobního automobilu pro tyto účely. 
Když však svou žádost přednesl Fierlingerovi, bylo mu doporučeno, aby si opatřil koně či osla. SVOBODA,  
Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 244‒245.
187 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Írán-odeslání mužstva do Jeruzaléma.
188 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35., Maxa, poznámky k Fierlingerovým dopisům a podle toho,  
co jsem s generálem Ingrem o jeho návštěvě mluvil, 10. listopadu 1942.
189 Přítomnost MUDr. Vrbenského je výmluvným důkazem zvyšujícího se zájmu KSČ o čs. vojenskou jednotku,  
se kterou sdílela vizi československo-sovětského spojenectví. Následovaly mnohé přednášky od vedoucích členů 
KSČ a také dlouhodobá „osvětová“ činnost Vrbenského a dalších. RICHTER, Karel,  Československý odboj na  
východě, Praha 1992, str. 31.
190 SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, Praha 2008, str. 243‒253.
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k výpomoci se sklizní obilí v kolchozech. Po návratu počátkem září se však projevilo 

určité  uvolnění  kázně,  ale  k  vážnějším  prohřeškům  nedošlo.  K  upevnění  kázně 

přispělo  i  jmenování  plk.  Svobody  zatímním velitelem čs.  vojenských  jednotek  v 

SSSR, dne 11. října 1942. Vojáci však už byli dychtiví přesunu na frontu. Svoboda 

proto  odeslal  žádost  přímo  Stalinovi.  Od  něho  došla  instrukce,  že  1.  prapor  čs. 

vojenské jednotky v SSSR odejde na frontu 9. prosince o půlnoci. Ještě předtím však 

došlo k tragické události. Těsně před odjezdem si Sověti vyžádali propuštění škpt. dr. 

Poláka,  svob.  Kahana,  voj.  dr.  Goliatha  a  voj.  Zelenky  kvůli  jejich  protisovětské 

činnosti.  O  dva  dny  později  je  Svoboda  propustil.  Jemu  samotnému  bylo  navíc 

nařízeno, aby se po dvou měsících na frontě odebral do týlu a řídil zde formování 2. 

praporu a menších útvarů.191

Doplňování jednotky bylo značně propojeno se schopností čs. vyslanectví kontrolovat 

umístění  čs.  státních  příslušníků a  zajistit  jim bezpečnost.  Situace  kolem právního 

dohledu  nad  čs.  občany  v  SSSR  byla  ještě  v  roce  1942  stále  poměrně  složitá.  

Existovalo  zde  totiž  několik  kategorií  těchto  osob,  z  nichž  ke  každé  zaujímaly 

sovětské úřady jiné stanovisko.192 

Nejprve zde byli Čechoslováci usedlí v SSSR a vlastnící čs. pasy, které buď vypršely 

nebo jim byly  vyměněny za tzv.  pasy pro bezdomovce,  aby mohli  i  nadále  žít  na 

území  SSSR beze  strachu o  svůj  právní  status.  Po  březnové okupaci  v  roce  1939 

dorazila do SSSR málo početná skupina politických uprchlíků, kteří se rovněž mohli 

volně usadit, pokud sovětské úřady zjistily jejich totožnost. Pak tu byli uprchlíci, kteří 

překročili  hranice  SSSR  bez  dokladů.  Jestliže  nebyla  jejich  identita  zjištěna  a 

prokázána,  mohli  být  podle  sovětských  zákonů  odsouzeni  za  nezákonný  přechod 

hranic k trestům od 10 měsíců do několika let. V případě těchto lidí se vyslanectví 

snažilo jednat co nejrychleji o jejich propuštění a podotýká, že v dubnu 1942 byli snad 

již  všichni  na  svobodě.  Další  kategorii  představovali  čs.  občané,  kteří  byli 

nedobrovolně  přesunuti  nacistickými  orgány  na  západní  Ukrajinu  z  rasových  či 

hospodářských  důvodů.  Tito  lidé  byli  po  zadržení  sovětskými  bezpečnostními 

složkami internováni, ale u mnohých se k internaci přikročilo až v okamžiku jejich 

pokusů o návrat do Protektorátu Čechy a Morava. Skupina Volyňských Čechů byla 

také podrobena internaci, ale její rozsah se v roce 1942 ještě nepodařilo vypátrat. Je 

však pravděpodobné, že spíše než národností či původem, byla internace těchto lidí 

191 Tamtéž, str. 253‒276. 
192 AMZV, Londýnský archiv 1939‒1945: Diplomatický sbor ZÚ čsl. Moskva, kart. č. 144, Právní ochrana čs.  
příslušníků v SSSR, 8. dubna 1942.

74



podmíněna  sociálním  statutem,  protože  mezi  nimi  byli  často  bohatí  sedláci  či 

podnikatelé. Zapojením Volyňských Čechů do formující se čs. vojenské jednotky se 

podařilo dostat  tyto lidi  z internace a zaručit  jim bezpečí.  Poměrně málo početnou 

skupinou byli čs. příslušníci, kteří byli v určitých oblastech (Lvov, Pobaltí) usídleni 

Rudou  armádou  a  po  německé  invazi  byli  evakuováni  jinam.  Bohužel  nebyli 

evakuováni jako celek, ale po malých skupinkách, které se nakonec ocitli osamocené 

uprostřed  rozsáhlého  území  SSSR.  Jejich  situace  byla  pro  vyslanectví  mimořádně 

důležitá. Fierlinger v jejich případě intervenoval u Novikova i u Vyšinského. Poslední 

kategorii  tvořili  Podkarpatští  Rusové  (Rusíni)193,  kteří  přešli  na  sovětské  území  z 

Maďarska po mobilizaci. Kvůli příchodu z Maďarska však byli vedeni jako maďarští 

státní příslušníci, a jelikož často neměli dokumenty, které by to vyvrátily, byli tito lidé 

rovněž umístěni do internace. Po objasnění jejich původu a intervenci čs. vyslanectví 

se však podařilo docílit jejich propuštění a počátkem dubna 1942194 také zapojení do 

náborového procesu čs. vojenské jednotky.195 Na příkladu Goliatha, Poláka a Kahana 

je však vidět nejistota, která doprovázela intervence a propouštění čs. příslušníků.196 

Ukončení internace a propuštění stovek čs. vězňů totiž očividně nezabránilo tomu, aby 

si NKVD později nevybrala určité lidi, které považovala za „nebezpečné“ a neuvěznila 

je znovu. Toto jednání navíc dávalo Sovětům sice odporný, ale v jejich podmínkách 

poměrně užívaný způsob vyjednávání skrze rukojmí, jejichž prostřednictvím pak bylo 

možno  vyvíjet  diplomatický  tlak.  Pochopitelně  se  tento  přístup  nikdy  neoznačil 

oficiálně.  Věznění  dané  osoby  pak  i  Sověti  při  jednáních  označovali  za 

politováníhodný omyl,  ale k propuštění se nedostali,  dokud nebyla prosazena jejich 

vůle.

193 Podle por. Patruse, redaktora „Narodnogo Golosa“ a příslušníka skupiny rusínských uprchlíků, bylo počátkem 
roku 1942 v SSSR asi 20‒30 tisíc Rusínů. Jelikož se často jednalo o mladé a zdravé lidi, je jistý eminentní zájem 
MNO na jejich zapojení do náborových akcí čs. vojenské jednotky. SVOBODA, Ludvík, Deník z doby válečné, 
Praha 2008, str. 244. 
194 Dne 1. dubna 1942 byl sice Novikovem dán slib k ukončení internace Rusínů, ale ještě v říjnu nebylo jisté,  
kdy k jednotce dorazí. Před touto skutečností ale Fierlinger ve svých depeších varoval, tudíž by nemělo být  
zpoždění  vyřízení  přičítáno  jeho  neschopnosti,  ale  spíše  obtížnosti  transportu  v  tehdejších  dopravních 
podmínkách SSSR. AMZV, Londýnský archiv 1939‒1945: Diplomatický sbor ZÚ čsl. Moskva, kart. č. 144, 
Moskva: Odeslání naší jednotky na frontu, 8. října 1942.
195 AMZV, Londýnský archiv 1939‒1945: Diplomatický sbor ZÚ čsl. Moskva, kart. č. 144, Právní ochrana čs.  
příslušníků v SSSR, 8. dubna 1942.
196 Navzdory odlišnému původu branců se Píka snažil mezi vojáky budovat bratrské cítění na základě společné 
snahy  o  osvobození  Československa.  Fierlinger  a  komunističtí  důstojníci  oproti  tomu  protěžovali  určitou 
skupinu důstojníků 1. praporu,  kteří  měli  zaslouženou pověst  hrdinů, ale ani tak si nově příchozí důstojníci 
(především z Anglie) nezasloužili žádnou pohanu. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1,  kart. č. 481, Hlášení 
náčelníka čs. vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 2. listopadu 1943, str. 7.
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7. Rok 1943

Pro nacistické Německo byl rok 1943 rokem obratu k horšímu. Po bitvě u El Alameinu v 

listopadu předchozího roku se vojska Osy stahovala, až byla nakonec donucena kapitulovat v 

květnu 1943. Bitva o Atlantik  byla prohrána a s plánovanou blokádou Velké Británie  byl 

konec. Americké továrny již běžely na plný výkon a chrlily nové tanky, letadla i lodě. V létě 

byla navíc provedena kombinovaná operace amerických a britských armád, jejímž cílem se 

stala  Sicílie.  V důsledku toho padl  Mussoliniho  režim,  který  se sice podařilo  se  značnou 

pomocí Německa obnovit v podobě Italské sociální republiky, ale bylo přitom nutno vynaložit 

velké  vojenské  i  materiální  úsilí.  Na  východní  frontě  skončila  operace  Blau  fatálním 

neúspěchem a destrukcí německé 6. armády.  Sovětská protiofenziva a bitva u Kurska pak 

obrátily dosavadní vývoj na východní frontě ve prospěch sovětských sil.

V  rámci  československo-sovětských  vztahů  byl  rok  1943  rovněž  průlomový.  Po 

diplomatických jednáních  předchozích  dvou let  znamenal  rok 1943 velký průlom.  Kromě 

pokračujících  rozhovorů  se  Sověty  (převážně  v  otázce  čs.  vojenské  jednotky)  došlo  i  k 

praktické ukázce spolupráce. V březnu 1943 se totiž dostal 1. prapor čs. vojenské jednotky 

konečně na frontu a svedl vítězný boj proti německé armádě u obce Sokolovo na Ukrajině. 

Z dlouhodobého hlediska však byl rok 1943 pro věc nezávislého Československa nešťastný. 

V prosinci totiž došlo k podpisu československo-sovětské smlouvy o přátelství, která spolu se 

sílící  KSČ a  jednáními  mezi  Churchillem  a  Stalinem z  října  1944,  vytvořila  základ  pro 

poválečné ovlivňování vnitrostátní politiky ze strany Sovětského svazu.

7.1 Východní fronta v roce 1943

Bitva  u  Stalingradu,  která  začala  již  koncem  léta  1942  a  definitivně  skončila  až 

začátkem  února  1943,  představuje  již  obecně  známý  pojem.  Je  chápána  jako 

rozhodující moment 2. světové války, během kterého byla zlomena německá expanze 

a nastoupena cesta k dobytí Berlína sovětskými vojsky. V době jejího průběhu ji však 

každý  nevnímal  stejně.  Proti  notoricky  známé  neústupnosti  sovětských  vládních  i 

armádních činitelů stojí např. názor tureckého vyslance v SSSR Acika Alina, který 

nepovažoval německou ofenzivu v létě 1942 za rozhodující a ve svých předpokladech 

počítal i s možností, že se německá vojska dostanou až k Astrachani a Kaspickému 

moři, ale že nakonec stejně dojde k jejich porážce.197 Alinův zájem je velice příznačný 

pro  tureckou  zahraniční  politiku  roku  1942.  Turecko  totiž  lavírovalo  mezi  Osou, 

jejímž státům dodávalo např. zásoby chromové rudy, a spojeneckým táborem. Hranice 
197 AMZV, Londýnský archiv 1939‒1945: Diplomatický sbor ZÚ čsl. Moskva, kart. č. 144, Moskva-návštěva 
Willkieho v Ankaře, 21. září 1942.
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se sovětským svazem a otázka sovětského úspěchu při odražení německého útoku na 

Kavkazskou oblast se tedy staly pro toto politické dilema velice důležitými.

Často uváděným požadavkem sovětské diplomacie se stalo otevření druhé evropské 

fronty. I přes velká vítězství dosažená na východní frontě a v Africe, byl konec války 

stále ještě v nedohlednu. Sověti byli právem přesvědčeni, že druhá fronta by zmírnila 

německý odpor na východě a umožnila by jim tak provést rozsáhlou protiofenzivu, 

která by přiblížila konec války.198 Politicky však sledovali i jiný záměr. Povaha války 

na východní frontě byla velmi odlišná od způsobu, jakým byl  veden boj Německa 

proti západním Spojencům. Sovětská strana byla pro Němce v podstatě nepoužitelná 

pro diplomatická jednání. Stalin se proto již déle obával,  že by mohli  Němci začít 

rozhovory se západními Spojenci, aby tak dosáhli příměří v západní Evropě a mohli 

přesunout  nové  divize  na  východ.199 Proto  bylo  nutné  zaplést  Brity  a  zvláště 

Američany do války na evropském kontinentu více než doposud. Zároveň však muselo 

dojít k otevření druhé fronty v oblasti, kde nehrozilo narušení sovětských zájmových 

sfér.200 Proto byly Churchillovy úvahy o vylodění na Balkáně pro Stalina nepřijatelné. 

Lze  prohlásit,  že  vylodění  na  Sicílii  splnilo  oba  dva  politické  cíle  Sovětů. 

Angloamerická  vojska  vstoupila  na  evropský  kontinent  skrze  Itálii,  čímž  upoutala 

pozornost  Osy.  Itálie  navíc  nepatřila  k  tradičním  zájmových  oblastem  sovětské 

politiky.  Kromě toho byl  spojenecký postup v Apeninách tak pomalý,  že  nehrozil 

zasáhnout státy, se kterými se po válce počítalo v sovětské sféře. 

7.2 Cesta k prosincové dohodě 
Prosovětsky orientované křídlo politiků čs. exilové vlády dostalo v roce 1943 velký 

stimul,  když  se  začala  připravovat  velká  dohoda  o  poválečné  spolupráci  mezi 

Československem a SSSR. Šlo o výsledek dlouhotrvající spolupráce během války, ale 

i o důsledek předválečných tendencí v československé zahraniční politice. Kontakty se 

západními Spojenci však nebyly narušeny ani zanedbávány. Ne každý to však dokázal 

ocenit. Ve své únorové situační zprávě varuje Fierlinger před chaosem, který vnášejí 

198 Otázkou druhé fronty se zabývala i spojenecká konference v Casablance (14. ledna 1943‒24. ledna 1943).  
Podle  nejmenovaného  britského  zdroje  však  bylo  sovětským  skutečným  cílem  získání  potvrzení  neochoty 
západních spojenců, otevřít druhou frontu před koncem června 1943. Sověti si prý byli ve svých predikacích jisti 
dostatečným množstvím zásob i lidských zdrojů, ale usilovali o jasné potvrzení neochoty spojenců, aby jim pak  
mohli přisuzovat prodloužení okupace národů, jejichž osvobození by druhá fronta urychlila. Tím se i vysvětluje 
sovětská  absence  na  konferenci.  Nechtěli  být  zodpovědní  za  její  rozhodnutí.  AMZV,  Londýnský  archiv: 
důvěrné, kart. č. 114, Pozadí konference v Casablance, 13. února 1943.
199 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Rozhovor s Bondarenkem z Tass Agency, 23. dubna 1943.
200 V dalším z  rozhovorů dr.  Slavíka,  tentokrát  se sovětským kontaktem lze pozorovat  sovětský nezájem o 
umístění druhé fronty. Nicméně po Slavíkově zmínce, že invazi by bylo moudré provést v Itálii nebo Francii,  
projevil jeho sovětský protějšek nebývalé nadšení. AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, II. fronta-
ruský názor, 6. února 1943.
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USA  do  evropského  politického  prostoru  a  připomíná  věrnost  SSSR  jeho 

československým závazkům.201

Návštěvu SSSR poprvé zvažoval prezident Beneš již přibližně od května 1942. Když 

byl na toto téma dotázán Fierlinger, zhodnotil situaci v Moskvě jako příznivou. Sověti 

by prezidentovu návštěvu uvítali a vztahy vůči Československo jsou prý velice vřelé 

snad  až  na  občasné  výtky  Háchova  chování,  laxní  chování  domácích  politiků  a 

problémy  v  jednání  s  čs.  vojenskými  činiteli.  Sověti  původně  čekali  prezidentův 

příjezd  v  průběhu  prosince  1942,  ale  nová  německá  ofenziva  a  zesílení  bojů  na 

jihovýchodě země toto prvotní pánování zhatily.  Druhá šance na návštěvu SSSR se 

naskytla v únoru 1943 po zničení německé 6. armády.202 

Prezident  Beneš  tedy pověřil  Fierlingera  sondáží  týkající  se  návštěvy prezidenta  v 

Sovětském svazu, protože si nebyl jist sovětským postojem. Navzdory obavám byla 

Molotovova odpověď kladná. Uzavření nejasně formulované smlouvy bylo zvažováno 

už čs. vládou, ale teprve Fierlinger se ve svých sondážích na sovětské politické scéně 

konkrétněji zmínil  o uzavření spojeneckého paktu.203 Možnost uzavření smlouvy se 

Sověty byla do jisté míry ovlivněna jednáními o konfederaci mezi Československem a 

Polskem, ale poté co tato jednání narazila na sovětský protest a byla ukončena, došlo 

ke zlepšení vztahů. Alespoň mezi Československem a SSSR. V březnu 1943 se Beneš 

rozhodl přistoupit k jednáním o spojeneckém paktu a navrhl uzavření smlouvy, která 

by byla  obdobou smlouvy mezi  SSSR a Velkou Británií  z  května  1942.  Sovětská 

strana tyto návrhy uvítala. Beneš se nicméně nezbavil svých dlouhodobých plánů o 

zapojení Polska a vyjádřil naděje o eventuálním rozšíření smlouvy na trojstranný pakt 

mezi ČSR, Polskem a SSSR. Na to Moskva odvětila souhlasně, ale upozorňovala na 

dostatek  času  pro  přípravu.  Zvláště  v  případě  možného  zapojení  Polska  do  paktu 

varovala, že v současném stavu polsko-sovětských vztahů by nebylo dobré přípravu 

uspěchat.204 

Beneš doufal, že skrze smlouvu docílí dvou hlavních politických bodů, které vnímal 

jako záruku neopakovatelnosti Mnichova a Druhé světové války. Nejprve chtěl Sověty 

více  zapojit  do  dění  ve  středoevropském  prostoru,  aby  se  necítili  ohroženi  a 

nepřipravovali nové konflikty. Druhým bodem bylo Stalinovo „posvěcení“ Benešovy 
201 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Výtah ze situační zprávy vysl. Fierlingera, 18. února 1943.
202 ANM,  Zdeněk  Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  36.,  O  spojenecké  smlouvě,  uzavřené  v  roce  1943,  in:  
Szovjetbarat 10. listopadu 1942.
203 Fierlinger  konkrétně zmínil  tuto variantu 6.  března 1943 během svých rozhovorů s náměstkem komisaře 
NKID Lozovským. Podle Fierlingera je tato smlouva nevyhnutelná a je přáním čs. lidu, který je již mnohem dále  
než čs. vláda a Beneš by se do vlasti nemohl vrátit bez smlouvy se Sovětským svazem. O vládě podotkl, že je do  
jisté míry diplomatickým zajatcem Velké Británie. Tamtéž.
204 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 172.
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prezidentské funkce. Stalinova náklonnost byla pro Beneše totiž důležitým politickým 

aktivem na vnitrostátní scéně, protože tím mohl uzemnit revoluční tendence KSČ i 

levicové opozice.205

Vzhledem  ke  zkušenosti  se  zaměstnanci  teheránské  Škodovky206 bylo  logické,  že 

kromě sondáží mezi sovětskými politiky a Spojenci došlo i ke zkoumání čs. veřejného 

mínění, alespoň v omezené míře. Fierlinger provedl průzkum mezi čs. občany v SSSR 

a sdělil Benešovi jejich pozitivní postoj k eventuálnímu uzavření smlouvy.207

Jak již bylo zmíněno, tak cesta do Moskvy se plánovala od února 1943. Došlo k ní 

však až v prosinci. Prezident totiž nejprve vykonal cestu do Washingtonu, kde  12. 

května 1943 Rooseveltovi a Churchillovi přednesl, co si od jednání se Sověty slibuje a 

varoval, že se nejedná o prohloubení vztahů se SSSR na úkor západních Spojenců. 

Zpoždění  odjezdu do Moskvy nabrané  kvůli  návštěvě  Washingtonu tedy posunulo 

plánované datum na první polovinu července.208 Benešova návštěva ve Washingtonu, 

ale  měla  pro  chystanou  cestu  do  Moskvy  i  další  význam.  Během  rozhovorů  s 

Rooseveltem došlo k podstatné shodě názorů na Sovětský svaz mezi ním a Benešem. 

Oba  chtěli  budovat  se  Sověty  atmosféru  důvěry  a  porozumění,  aby  tak  zabránili 

pochybám o kvalitách spojenecké spolupráce na zdárném ukončení války. Zároveň se 

po nedlouhém přesvědčování podařilo Roosevelta získat pro plán odsunu Němců z 

Československa  a  Polska.  Tímto  poměrně  neočekávaným  krokem  byl  Stalin 

popohnán, aby tak rovněž učinil.209

Po návratu do Londýna však zasáhla do plánování cesty britská diplomacie. Anthony 

Eden se dozvěděl, že Beneš hodlá během své návštěvy v Moskvě, uzavřít se sověty 

bilaterální  smlouvu,  s čímž kategoricky nesouhlasil.  Velká Británie  totiž se Sověty 

uzavřela na jaře roku 1942 smlouvu, která stanovovala, že žádná ze stran nepodepíše 

po dobu války bilaterální smlouvu s jiným státem, aniž by si vyžádala svolení druhé 

strany. Sověti po kratším zapírání potvrdili existenci této dohody s Brity, ale vyhýbavě 

namítli,  že jelikož není dohoda více specializovaná, nebudou se jí přesně řídit. Aby 

alespoň navenek vyhověli mezinárodnímu právu, požádali Foreign office o upřesnění 

závazků,  které  smlouva  stanovovala  svým  signatářům.  Když  nedošla  od  Britů 

odpověď, popřeli Sověti  britské tvrzení o uzavření smlouvy a potvrdili pouze, že s 
205 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 173‒174.
206 Zaměstnanci továrny Škoda v Teheránu projevovali natolik prosovětský postoj, že se stavěli negativně i vůči  
vlastním  nadřízeným  či  zástupcům  čs.  vlády,  jako  byl  pplk.Hieke.  ANM,  Zdeněk  Fierlinger-osobní  fond, 
kart. č. 35, Zdeněk Fierlinger prezidentovi: vysvětlení „teheránského konfliktu“.
207 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Názory krajanů na smlouvu s Ruskem, Jednání o připuštění 
zajatců čs. a slovenské národnosti do naší armády. Hlášení vyslance Fierlingera z Moskvy, 12. května 1943.
208 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 175‒176.
209 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 150‒153.
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britskou stranou došlo na jaře 1942 k nezávazným rozhovorům či výměně názorů. 

Britové se rovněž obávali, že uzavření smlouvy mezi ČSR a SSSR by inspirovalo další 

exilové vlády k podobnému konání.210

Dalším oponentem chystané smlouvy byli  Poláci,  kteří  se obávali,  aby je uzavření 

smlouvy nedostalo do diplomatické izolace.211 Polsko-sovětské vztahy se totiž během 

let 1942‒1943 dostaly do kritického stavu.212 A to i přes snahu polského premiéra gen. 

Sikorského  o  jejich  zlepšení.213 Sikorski  prokázal  ohromnou  dávku  politického 

realismu a sebezapření,  když se snažil  o zlepšení  vztahů se Sověty,  přestože jejich 

zábor východního Polska mu dával  plné právo to nedělat.  Nutil  ho k tomu i  osud 

Poláků,  kteří  byli  internování  v  SSSR  a  vidina  hrozícího  nebezpečí  pro  jejich 

bezpečnost.

Nedůvěra mezi Sikorskim a Stalinem začala narůstat poté, co se polská exilová vláda 

rozhodla přesunout svou armádu ze SSSR do Íránu, kvůli nedostatečnému zásobování 

jednotek  ze  sovětské  strany,  které  se  viditelně  projevilo  v  zimě  1941/1942.  Stalin 

nebyl  tímto  rozhodnutím  nadšen,  ale  věděl,  že  jim  bránit  nemůže.  Navíc  ujistil 

Sikorského, že po odchodu polských vojáků, sestaví SSSR dalších 7 polských divizí 

na vlastní pěst. Evakuace proběhla v červenci 1942. 

Další zhoršení vztahů přinesly sovětské zásahy do polské správy obyvatelstva, které 

mělo být evakuováno a zatčení polských delegátů ve Vladivostoku a Archangelsku. Ti 

byli sice rychle propuštěni, ale měli zakázán další pobyt v SSSR. Celý proces gradoval 

1.  března  1943,  kdy byla  vytvořena  Unie  polských patriotů,  která  měla  sovětskou 

podporu  a  profilovala  se  jako  politický  protipól  polské  londýnské   vlády,  kterou 

považovala  za  imperialisticky  orientovanou.  Po  objevu  hrobů  v  Katyni  se  Sověti 

210 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 179‒180.
211 Tamtéž, str. 180.
212 Po přerušení diplomatických styků, které ukončila sovětská strana koncem dubna 1943, bylo 3. června 1943 
zastupování polských záležitostí v SSSR svěřeno australskému Charge Officer,  kterému však Sověti zakázali  
zasahovat do politického aspektu celého problém, což on sám ani neměl v úmyslu. Staral se pouze o distribuci  
zásob skladu polského Červeného kříže a o zajištění potřeb téměř 250 000 Poláků, kteří zůstali na sovětském 
území  a  byli  považováni  za občany sovětské.  AMZV,  Londýnský archiv:  důvěrné,  kart.  č.  114,  Kujbyšev-
návštěva australského zástupce u dr. Fierlingera. Zastupování polských zájmů v SSSR Austrálií, 5. června 1943.
213 Jednání mezi polskými politiky a Sověty byla po říjnu 1939, kdy Sověti zabrali polská východní území, čímž  
porušili  nejen  Rižské  dohody  (1921),  ale  i  Dohodu  o  neútočení  z  roku  1932,  značně  limitována  řešením 
územních nároků Polska, které Sověti nehodlali respektovat,  i  když by se nebránili  menším úpravám hranic  
výměnou za polské uznání svého záboru. Teprve po útoku Němců na SSSR se názor Sovětů změnil. Potřeba 
normalizace  vztahů  v  západní  Evropě  si  vyžádala  rychlé  vyřešení  polské  otázky.  Dne  30.  července  1941 
podepsal sovětský vyslanec v Anglii Majskij se Sikorskim smlouvu mezi Polskem a SSSR, která značně zlepšila 
diplomatické vztahy obou států. CIENCIALA, Anna, The Question of the polish-soviet frontier in 1939‒1940:  
The  Litauermemorandum  and  Sikorski’s  proposal  for  reestablishing  polish-soviet  relations,  in:  The  Polish  
Review,  vol.  33,  no.  3,  1988,  str.  295–323.  Zpřístupněno  23.  dubna  2020.  Dostupné  online: 
www.jstor.org/stable/25778368.
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rozhodli předejít Poláky a sami navrhli přerušení diplomatických styků, ke kterému 

došlo 25. dubna 1943.214

V dubnu 1943 nacisté  odkryli  poblíž  Katyně u Smolenska masové hroby polských 

důstojníků.  Šlo o důstojníky,  kteří  zde byli  povražděni  jednotkami  NKVD na jaře 

1940. Němci tohoto objevu rychle využili, neboť tím mohli vrazit diplomatický klín 

mezi západní Spojence a Rudou armádu. Polští političtí a armádní činitelé se sice již 

delší dobu zabývali zmizením značného počtu polských důstojníků, ale domnívali se, 

že  ještě  nejspíše  zůstávají  v  sovětských  táborech.  Německé  zveřejnění  objevu 

Katyňského masakru však mělo jiný účinek, než čekali a nejvíce ublížilo samotným 

Polákům. Ti totiž očekávali odpovídající reakci Velké Británie i ostatních západních 

Spojenců,  ale  nikdo  z  nich  se  nechtěl  exponovat,  a  tak  se  nakonec  drželi 

rezervovaného  britského  přístupu.215 Poláci  si  kvůli  své  pochopitelné  reakci  na 

Katyňský masakr zlikvidovali východní politiku, která byla tak pracně vybudovaná. 

Následně  se  jim  dostalo  nepříjemného  zjištění,  že  zatímco  je  Sověti  nenávidí, 

západním  Spojencům  nestojí  za  to,  aby  proti  sobě  Sověty  popudili.  Sovětům  tak 

stačilo vše jen dokola popírat  a po dobytí  těchto oblastí  zahájit  vlastní vyšetřování 

vedené Nikolaiem Bundarenkem, který došel k závěru, že za masakr 14 700 polských 

důstojníků nesou zodpovědnost Němci. V době, kdy došlo k zveřejnění, navíc už si 

Sověti  nemuseli  Poláky  nijak  předcházet.  Situace  na  frontě  se  vyvíjela  v  jejich 

prospěch a začala  pomalu vznikat Polská armáda v SSSR216,  jenž byla alternativou 

původních polských jednotek, které opustily SSSR po Sikorskeho odjezdu na Blízký 

východ.217 V čele této armády stanul polský přeběhlík k Sovětům Zygmunt Berling, 

který měl zajistit zdání legality při budoucích sovětských akcích v Polsku.218 Poláci si 

214 ORZELL,  Laurence,  Poland and Russia July 1941‒April  1943: The Impossible Alliance,  in:  The Polish 
Review,  vol.  21,  no.  4,  1976,  str.  35–58.  Zpřístupněno  23.  dubna  2020.  Dostupné  online: 
www.jstor.org/stable/25777434.
215 V prosinci 1943 navíc potvrdily USA a Velká Británie východní polské hranice podle dohody mezi SSSR a  
Německem,  a  to  i  přes  obeznámení  s  Katyňským  masakrem  a  s  nejasnostmi  obklopujícími  smrt  generála  
Sikorského, který zahynul při leteckém neštěstí v Gibraltaru v červenci 1943. Tato ukázka chladného vztahu 
západních Spojenců vůči Polsku uvrhla polskou vládu do zoufalství a donutila ji uspíšit přípravy Varšavského  
povstání,  které  vnímala  jako  poslední  zoufalý  pokus  o  záchranu  budoucnosti  nezávislého  polského  státu.  
SNYDER, Timothy, Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Praha 2013, str. 290.
216 První divize polské armády zasáhla do bojů na východní frontě již 13. října 1943. Stalo se tak v blízkosti  
města Vitebsk, kde Poláci prorazili německé linie, čímž splnili očekávání sovětským oblastních velitelů. AMZV, 
Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Moskva-účast polské jednotky v boji, 15. října 1943.
217 Divize nazvaná Tadeáš Kościuszko byla sestavena ze zbytků polských vojenských jednotek. Preferováni byli  
především prosovětsky smýšlející Poláci, kteří se měli stát kádrem pro další jednotky. Plk. Zygmunt Berling  
vystoupil  z  propagačních  důvodů na  všeslovanském sjezdu,  aby  podpořil  již  dlouhodobou  propagační  linii 
Sovětského svazu o válce mezi Germány a Slovany. AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, SSSR-
polská divize Tadeáš Koščuško, 16. května 1943.
218 SANFORD,  George,  The  Katyn  Massacre  and  Polish-Soviet  Relations,  1941-1943,  in:  Journal  of  
Contemporary  History,  vol.  41,  no.  1,  2006,  str.  95–111.  Zpřístupněno  23.  dubna  2020.  Dostupné  online: 
www.jstor.org/stable/30036372
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svou  diplomatickou  situaci  ve  spojeneckém  táboře  uvědomovali  a  v  říjnu  1943 

provedli několik diplomatických sondáží, které měly objasnit, zda by bylo možné se 

Sověty  navázat  opět  diplomatické  styky.  Bohužel  zjistili  pouze  to,  že  Sověti  stále 

požadují  za  jakékoliv  ústupky  uznání  linie  z  dohody  Molotov-Ribbentrop  jako 

východní polské hranice.219

Pokud se Benešova iniciativa pro podepsání smlouvy se SSSR setkala se značným 

britským a polským odporem, tak čs. vláda i občané ji z velké části vítali a zasazovali 

se za rychlé provedení. 

Sovětský entusiasmus, který doprovázel jejich depeše, dokládá netrpělivé očekávání 

Benešova příjezdu do Moskvy. U prezidenta však vzbudil podezření. Sověti byli sice 

nakloněni myšlence smlouvy, ale i tak využili příležitosti,  kdy mohli Čechoslováky 

třeba  i  poněkud  nevhodně  napomenout.  Pozornost,  s  jakou  Sověti  sledovali  čs. 

záležitosti, dokládá prostor, který Tass věnoval tomu, že během oslav druhého výročí 

uznání čs. exilové vlády časopis Čechoslovák opomenul zmínit sovětské uznání, které 

předcházelo tomu britskému a stavěl britský přínos na první místo. Touto skutečností 

byli Sověti nepříjemně překvapeni, ale považovali to spíše za omyl než za úmyslné 

naznačení změny politického kurzu.220 

Beneš nabyl během září dojmu, že navzdory jeho záměru, aby se smlouva stala jedním 

z kamenů širší spolupráce západní Evropy a Sovětského svazu, chtějí ji Sověti zneužít 

pro zisk jednostranných výhod, které budou moci uplatnit  při formování poválečné 

Evropy.  Beneš  se  tedy  rozhodl  počkat  až  na  výsledky  konference  ministrů 

zahraničních  věcí,  která  proběhla  v  Moskvě  ve  dnech  18.  října  1943‒1.  listopadu 

1943.221 Konference  se  měli  účastnit  ministři  zahraničí  Sovětského  svazu,  Velké 

Británie a USA. Na základě jejich jednání chtěl pak Beneš získat přehled o sovětských 

záměrech a  využít  zklidnění  mezinárodní  atmosféry,  které si  od schůze sliboval,  k 

dokončení  jednání  o  smlouvě  se  SSSR.  Výsledný  efekt  celé  konference  splnil 

očekávaní  čs.  politiků  i  prezidenta  Beneše.  Anthony  Eden,  jenž  byl  do  té  doby 

považován  za  největšího  odpůrce  jednání  mezi  Benešem  a  Sověty,  se  během 

konference projevoval velice vstřícně a při rozhovoru s Molotovem se choval jako 

podpůrce  Benešovi  cesty  do  Moskvy.  Tím  veřejně  padla  největší  překážka  pro 
219 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Důvěrný záznam č. 262: O věcech polských, 26. října 1943.
220 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Moskva-druhé výročí  naší smlouvy se SSSR. Články v 
sovětském tisku, 22. července 1943.
221 V rozhovoru s Bogomolovem se čs. velvyslanec u franc. vlády František Černý dozvěděl, že Sověti umožní  
Benešovu  cestu  do  Moskvy kdykoliv  i  během konference  ministrů  zahraničních  věcí,  kterou  by  Benešova 
návštěva nemusela komplikovat,  jelikož ČSR a SSSR nepotřebují  ve svých jednáních prostředníky.  AMZV, 
Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Rozhovor vysl. Černého s Bogomolovem. Hlášení z Alžíru., 14. října 
1943.
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uskutečnění  cesty i  pro podpis smlouvy.222 Edenovo chování  vyvedlo tehdy z míry 

téměř  všechny,  kteří  měli  na uzavření  či  přerušení smlouvy zájem.  Eden zřejmě v 

Moskvě zjistil, že pokud by k podpisu smlouvy mezi ČSR a SSSR nedošlo, vytvořil by 

se  tím  jen  další  bod,  který  by  ohrožoval  výsledky  velké  konference  v  Teheránu. 

Kromě  polského  problému  by  tak  západním  Spojencům  přibyl  i  problém 

československý. Navíc by vina za vznik této komplikace padla tentokrát čistě na Brity. 

Edenova změna postoje pochopitelně nejvíce šokovala Beneše223, zvláště když ho ještě 

před  Edenovým  odjezdem  do  Moskvy  informoval  sekretář  britského  ministerstva 

zahraničí  sir  Alexander  Cadogan,  že  jedním  z  cílů  Edenovy  cesty  je  zabránit 

případnému  podpisu  československo-sovětské  smlouvy.  Táborský  si  tento  obrat  v 

britské politice vysvětluji tím, že Sověti nabídli Britům určité politické kompenzace za 

újmu,  kterou  by  Británie  utrpěla,  kdyby  k  podpisu  smlouvy  svolila.  Nejspíše  se 

jednalo o sovětské ústupky v polské otázce.224 Vzhledem k tragické smrti Wladislawa 

Sikorskeho  v  červenci  1943  a  formování  prosovětsky  orientovaného  polského 

odbojového  vedení,  mohli  Sověti  snadno  dávat  britské  straně  ústupky.  Kvůli 

Katyňskému masakru, neochotě londýnské polské vlády řešit sovětské územní nároky 

a  poměrně  pasivnímu  přístupu  Spojenců,  tak  Sověti  již  dále  nepočítali  s  polskou 

londýnskou  vládou  a  rozhodli  se  raději  využívat  polských  komunistů  a  odbojářů 

žijících tou dobou v Sovětském svazu. 

Ne celá britská politická scéna však byla proti Benešovi. Britský zástupce u čs. vlády 

Robert Lockhart se vůči Benešovu plánu stavěl sice s rezervou, ale ve výsledku ho 

schvaloval, zvláště poté co ho Beneš seznámil se svými plány a důvody, které ho k 

cestě  do  Moskvy  vedou.  Ve  svých  vzpomínkách  na  prezidenta  Beneše  se  o  něm 

Lockhart vyjadřuje s velkou úctou. Beneš byl podle něj po celý svůj život člověkem 

západního kulturního vlivu a Sovětský svaz vnímal spíše jako garanta čs. nezávislosti 

než jako spojence. Jeho politika neměla být východní nebo západní, ale východní a 

západní. K dohodě se Sověty ho podle Lockharta vedl především strach. Beneš věřil, 

že polský problém bude nakonec vyřešen, ale polská vláda v Londýně se ho nedočká. 

Nechtěl  proto  zavést  čs.  vládu  ke  stejnému  osudu.  Dále  se  obával  konfliktu  ve 

spojeneckém táboře, kdy by byl nucen vybrat si mezi Brity a Sověty.225

222 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 180‒196.
223 Ihned  po  zjištění  výsledků  Edenových  jednání  v  Moskvě  žádal  Beneš  Fierlingera,  aby  předal  srdečné 
poděkování sovětské vládě a Molotovovi. V Benešových  instrukcích je čitelná překvapenost a radost s jakou 
přijal informace o britském souhlasu s jeho cestou do Moskvy. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13,  
Depeše odeslané č. 2653, 27. října 1943.
224 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 182. 
225 LOCKHART, Bruce, R. H., The Second Exile of Eduard Beneš, in: The Slavonic and East European Review, 
vol. 28, no. 70, 1949, str. 39‒59. Zpřístupněno 25. dubna 2020. Dostupné online: www.jstor.org/stable/4204094.
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V oblasti diplomatických styků s Velkou Británií je nutné zmínit i letecký útok RAF 

na  Plzeň  ze  dne  17.  dubna  1943.  Plánovaným cílem tohoto  náletu  byly  Škodovy 

závody, ale kvůli chybě značkovacích letounů si piloti bombardérů spletli cíl a značná 

část  pum zasáhla ves Dobřany nedaleko Plzně.  Do rukou čs.  vyslanectví  se dostal 

zajatec,  který  byl  v  době náletu  v  Čechách  a  podal  jim svědectví  o  celé  akci.  V 

Dobřanech  nebyl  žádný  útok  očekáván,  a  tak  se  při  zmínce  o  blížích  letounech 

vyhrnulo  obyvatelstvo  vesnice  do  ulic,  aby  pozorovalo  letící  formace.  Ztráty  na 

obyvatelstvu byly tedy navýšeny kvůli nevyužití leteckých krytů. Svědek dále dodává, 

že z letounů se snesla i silná kulometná palba, která rovněž navýšila počet civilních 

ztrát způsobených náletem. Podle odhadů svědka došlo ke smrti 1200 lidí a zničení 

velké části obytné zástavby v Dobřanech.226 I když politicky byla chyba bombardérů 

omluvitelná, tak ve věci veřejného mínění v poválečném Československu mohla být 

účinně propagačně použita v protibritskému politickém kurzu.

Podzim 1943 byl  příznivě nakloněn jednáním se sovětskými představiteli,  neboť se 

nesl v duchu Teheránské konference. Rozpuštění Kominterny, které proběhlo v květnu 

1943, pozitivně naladilo západní politickou elitu, která doufala, že tím započne doba 

upřímnějších a přátelštějších vztahů se Sovětským svazem.227

Zrušení Kominterny bylo však jen taktickým ústupkem. Stalin potřeboval v Britech a 

Američanech nabudit dojem, že poválečný Sovětský svaz bude něčím jiným, než s čím 

měli zkušenosti předtím. Návrhy, se kterými přišel Stalin v Teheránu, tomu zpočátku i 

odpovídali.  Na  likvidaci  německých  expanzivních  snah  a  schopnosti  vést  útočnou 

válku se všichni tři státníci (Churchill, Roosevelt a Stalin) shodli jednomyslně. Také 

politika prohloubení spolupráce mezi Spojenými státy americkými, Velkou Británií a 

Sovětským  svazem  byla  velmi  kladně  přijata.  Pak  Stalin  přišel  s  návrhy,  které 

projednával již počátkem roku 1942 s Eden, a které se týkaly strategických politických 

cílů SSSR ve východoevropském a středoevropském geopolitickém prostoru.228 

Jednalo se o zajištění sovětské kontroly nad státy a územími anektovanými od září 

1939  do  června  1941.  Vznik  nezávislého  Polska,  které  nebude  obsahovat  území 

nárokovaná Sovětským svazem. Zákaz separátních mírových smluv s Německem.229 

226 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Moskva-výpověď zajatce o náletu na Škodovku, 22. října  
1943.
227 REIMAN, Michael, About Russia, Its Revolutions, Its Development and Its Present, Frankfurt Am Main 2016, 
str. 149. Zpřístupněno 4. července 2020. Dostupné online: www.jstor.org/stable/j.ctv2t4dn7.13.
228 REIMAN, Michael, About Russia, Its Revolutions, Its Development and Its Present, Frankfurt Am Main 2016, 
str. 150‒154. Zpřístupněno 4. července 2020. Dostupné online: www.jstor.org/stable/j.ctv2t4dn7.13.
229 Eden se po rozhovorech se Sověty tázal Beneše, jak by na jejich požadavky odpověděl. Beneš mu vysvětlil, že 
Sověti si prosadí své zájmy se souhlasem Velké Británie, ale i bez něj. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart.  
č. 14, Depeše odeslané č. 55, 8. ledna 1942.
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Kladné  stanovisko  Churchilla  a  Roosevelta  ve  většině  Stalinových  požadavků 

vytvořilo zdání vřelé atmosféry ve spojeneckém táboře, které však pouze krylo mnohé 

neshody. Nicméně díky této atmosféře se i Benešova návštěva v Moskvě odehrávala 

klidně a bez větších komplikací.

Ještě před odjezdem prezidenta Beneše došlo k velké personální změně na sovětské 

straně. Po dvou letech své práce byl počátkem října 1943 ze své funkce sovětského 

vyslance  u  čs.  vlády  uvolněn  Alexandr  Bogomolov,  který  nastoupil  do  funkce 

vyslance  u  Francouzského  výboru  národního  osvobození.  Náhradou za  něj  navrhli 

Sověti Viktora Zacharoviče Lebeděva, který předtím působil v Jugoslávii. Prezident 

Beneš tuto výměnu potvrdil 14. října 1943.230 Lebeděv odevzdal pověřovací listiny 18. 

ledna 1944.231 Z londýnské politické scény zmizela i osoba Ivana Majského, který až 

do  července  1943  zastával  funkci  sovětského  vyslance  ve  Velké  Británii.  Dle 

Fierlingera  usilovala  Moskva  skrze  Majského  odvolání  o  cílený  náznak  vládám 

západních  Spojenců,  že  jejich  politika  až  příliš  opomíjí  názory  a  vůli  politiků 

sovětských.232 

Beneš dorazil do Moskvy 11. prosince 1943. Velice rychle získal od Sovětů souhlas s 

nejdůležitějšími body chystané smlouvy. Jednalo se o společný postup ve válce proti 

Německu,  poválečnou  spolupráci,  zdržení  se  zásahů  do  vnitrostátních  záležitostí 

zúčastněného  státu,  schválení  odsunu  sudetských  Němců  a  závazek  neúčasti  v 

aliancích  namířených  proti  druhé  straně.  Atmosféra  v  Moskvě  byla  velmi  vřelá  a 

přátelská. V rozhovorech s prezidentem Benešem bylo často zmiňováno, že Sovětský 

svaz nebude zasahovat do vnitřních záležitostí čs. vlády i poválečného čs. státu. Beneš 

zde rovněž vedl i jednání s čs. komunisty (Gottwaldem a Nejedlým), kteří mu sice 

vytýkali jeho mnichovskou politiku, ale ve věci poválečných voleb a sestavení vlády 

ve  formě  národní  fronty  s  ním  byli  ve  shodě.233 Právě  fakt,  že  se  Beneš  během 

návštěvy Moskvy obklopoval čs. komunisty a důvěřoval Fierlingerovi,  zmírnil  jeho 

obezřetnost do té míry, že neviděl zřejmá nebezpečí, která ze smlouvy a mezinárodní 

situace dlouhodobě plynula. Například sovětské zásahy do čs. vnitrostátního vývoje 

prostřednictvím KSČ, ekonomické oslabení Britů a slabé reakce Američanů, kteří pod 

230 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Victor Zakharovitch Lebedev agrement, 14. října 1943.
231 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 14, Depeše odeslané č. 147, 18. ledna 1941.
232 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Odvolání Majského z Londýna. Hlášení velvysl. Fierlingera 
z Moskvy, 30. července 1943.
233 LOCKHART, Bruce, R. H., The Second Exile of Eduard Beneš, in: The Slavonic and East European Review, 
vol. 28, no. 70, 1949, str. 54–55. Zpřístupněno 25. dubna 2020. Dostupné online: www.jstor.org/stable/4204094.
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Rooseveltovým vedením dále budovali politiku důvěry a spolupráce se Sověty, a to i 

za cenu diplomatického opuštění Mikolajczyka a Poláků.234

Samotná  smlouva byla  podepsaná 12.  prosince 1943. Signatářem za čs.  stranu byl 

Zdeněk  Fierlinger  a  za  sovětskou  stranu  Vjačeslav  Molotov.  Samotnému  aktu 

podepsání byli přítomni i Stalin s Benešem. Ve svém projevu do rádia Moskva se pak 

Beneš vyjádřil o smlouvě, jako o počátku hlubší poválečné spolupráce, ale ani slovem 

nezmínil,  že  by  se  tato  spolupráce  měla  odehrávat  jiným způsobem než  s  jinými 

spojeneckými národy. Smlouvu vnímal Beneš jako pokračování přátelství mezi SSSR 

a ČSR, které započal on sám v roce 1935, při podpisu smlouvy zaručující vojenskou 

pomoc  v  případě  německé  agrese.  Obě  smlouvy  pak  ve  svém projevu  zařadil  do 

širšího kontextu budování kladného čs. poměru k Rusku, který v 19.století budoval 

Kollár, Šafařík, Palacký a Havlíček.235 

Obrázek č. 5 Podpis smlouvy z prosince 1943 

Beneš ve svém projevu zmínil i skutečné politické důvody, které ho vedli ke snaze o 

zisk smlouvy se Sovětským svazem. Doufal totiž, že po válce dojde k prohloubení 

vztahů  mezi  západem  a  východem,  v  důsledku  čehož  by  Sovětský  svaz  začal 

demokratizovat  své  státní  uspořádání.  Přijetí  v  Moskvě  popisuje  Beneš  velmi 

optimisticky  a  označuje  ho  za  jeden  z  nejkrásnějších  okamžiků  jeho  života. 

Československý lid v protektorátu i v zahraničí byl upozorněn na nezbytné tovární a 

234 Důkazem nevybíravého chování Roosevelta a Churchilla vůči polskému premiéru Mikolajczykovi byla jeho 
návštěva  v  USA  a  setkání  s  Rooseveltem,  který  na  něj  vyvíjel  nátlak,  aby  polská  vláda  přijala  sovětské  
požadavky  na  změnu  východní  hranice.  Na  oplátku  sliboval  Roosevelt  připojení  východního  Pruska  a 
východoněmeckých  oblastí  k  Polsku,  čímž  si  chtěl  naklonit  polské  voliče  v  brzkých  volbách.  Churchill 
Rooseveltovo chování podporoval, jelikož bylo nutné udržet Roosevelta v prezidentské úřadě. A AV ČR, fond 
Edvard Beneš II./1, kart. č. 14, Depeše odeslané č. 56, 9. ledna 1944.
235 BENEŠ, Edvard, Šest let v exilu a Druhé světové války, Praha 1946, str. 215‒218.
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výrobní  změny   osvobozeného  státu,  které  si  spolupráce  s  SSSR vyžádá.  Nebyla 

opomenuta ani  role Polska v poválečném středoevropském regionu. Beneš totiž  na 

základě dodatku smlouvy stále počítal s jejím rozšířením o Polsko.236 

V rozhovoru se Stalinem, týkajícím se otázky vstupu sovětských armád na čs. území, 

vyjádřil Beneš přání, aby spolu s nimi postupovaly i čs. jednotky a aby byla dobytá 

území předána čs. civilní správě. Stalin souhlasil a potvrdil, že v tomto znění vydá i 

příslušné  rozkazy.237 Problematika  zacházení  s  osvobozenými  čs.  územími  byla  i 

předmětem dohody, kterou uzavřela čs. vláda se Sověty 8. května 1944. Tato dohoda 

na teoretické a právní úrovni odpovídala Benešovým přáním. I přes Stalinův příslib z 

prosince 1943 však nebyla sovětskou stranou plně respektována a docházelo k častým 

přestupkům.

7.3 Fierlingerova činnost v roce 1943

Jelikož přípravy na Benešovu cestu do Moskvy probíhaly téměř po celý rok, musel i 

Fierlinger věnovat této problematice mnoho pozornosti. I tak byl však nucen řešit ze 

své pozice velvyslance mnoho jiných záležitostí všedního i nevšedního charakteru.

Přední místo v depeších z Moskvy zaujala počátkem roku činnost 1. československého 

praporu na frontě u Charkova. Fierlingerova pravomoc však jeho důraznější zásahy do 

věcí vojenské povahy neumožňovala, jelikož měl řešit hlavně diplomatické a právní 

problémy.  Mohl  jednat  pouze  o  důležitých  otázkách,  zatímco  drobnější  úkoly  a 

povinnosti náležely pod kompetenci příslušníků čs. vojenské mise. Pro Fierlingera se 

tak stal daleko podstatnější záležitostí dohled nad sociálním zabezpečením vojáků z 

Buzuluku.  Oproti  poměrně  dobře  zařízeným  Polákům  bylo  čs.  zázemí  stále  ještě 

zasaženo  nedostatkem  proviantu,  a  to  zvláště  v  zimě  nebo  v  době  náročných 

klimatických  podmínek.  Právě  sociální  péče  v  Buzuluku  se  ujal  senátor  Antonín 

Zmrhal, který byl zároveň zástupcem Československého Červeného kříže pro oblasti 

pod sovětskou správou. Československý Červený kříž  byl  důležitým prostředníkem 

dodávek určených pro čs. vojáky v Buzuluku.238 

Právě osoba senátora Zmrhala sehrála při Fierlingerově činnosti 1943 důležitou úlohu. 

Zmrhal byl vedle jiných komunistů důležitým kontaktem, skrze které dostával zprávy 

o poměrech v čs. vojenské jednotce i v politických kruzích.239 

236 BENEŠ, Edvard, Šest let v exilu a Druhé světové války, Praha 1946, str. 218‒222.
237 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 195. 
238 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Sociální a krajanská péče v SSSR, 16. dubna 1943.
239 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 481, Hlášení náčelníka čs. vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 
2. listopadu 1943, str. 6.
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Na Zmrhalovu práci v odboru sociální péče, která byla jinak Fierlingerem pozitivně 

hodnocena, vrhá stín dopis Bedřicha Reicina, určený pro Zdeňka Fierlingera. Reicin 

mu  oznamuje,  že  se  z  několika  zdrojů  dozvěděl  o  nelegální  činnosti  Zmrhala, 

Vrbenského a dalších, kteří se měli provinit tím, že vykrádali majetek sociální péče a 

šidili její pověřence. Jelikož měla být do této činnosti zapletena i Reicinova manželka 

Josefa,  měl  on sám velký zájem na potvrzení  či  vyvrácení  těchto tvrzení,  aby pak 

podle  toho  mohl  jednat  v  souladu  se  svou  povinností  čs.  důstojníka.  Jako  vrchní 

osvětový pracovník čs. vojenské jednotky si Reicin nemohl dovolit žádný skandál.240 

Reicin sice v dopise zmiňuje i možnost pozitivního výsledku šetření, ale zároveň už 

přikládá obvinění jistého pana Deutsche, který je dle něj zodpovědný za šíření pomluv 

a falešných tvrzení. Reicin s ním měl být držen v sovětské internaci, kde se Deutsch 

celou  dobu  hlásil  k  německé  národnosti  a  nacionálně  socialistickým  myšlenkám, 

přestože  byl  původem estonský žid.  Spolu  s  ním sympatizovala  i  menší  skupinka 

Němců, kteří prý hodlali po vítězství Wehrmachtu Reicina oběsit. Po vítězstvích Rudé 

armády však v sobě Deutsch najednou objevil československý původ a zažádal si o 

transfer  do  Buzuluku,  který  podpořil  mnoha  dopisy,  v  nichž  psal  o  českém 

vlastenectví.  Transfer  mu  byl  umožněn  a  Deutsch  našel  uplatnění  v  sociální  péči. 

Podle Reicina je to nepochybně on, kdo se i po dlouhé době snaží znepříjemňovat mu 

život.241

Dalším problémem, který musel Fierlinger ve své funkci čs. velvyslance řešit,  byla 

otázka  náboru  slovenských  zajatců  do  čs.  vojenské  jednotky.  Slovenský  štát  totiž 

vstoupil do války stejně aktivně, jako jiné státy Osy a jeho vojáci byli  nasazeni na 

východní frontě. Někteří z nich raději zvolili zajetí, zvláště pak v situaci, kdy se zajetí 

a  možnost  nástupu  do  čs.  armády  jevila  jako  lepší  alternativa  ve  srovnání  s 

nepřízněmi, které je čekali v boji po boku Němců.

Nábor válečných zajatců byl  však mnohem složitější  proces  než nábor usedlíků či 

uprchlíků z Československa. Zajatí Slováci byli totiž příslušníky nepřátelského státu, 

zatímco čs. uprchlíci byli sice zpočátku pro Sověty velmi podezřelým elementem, ale 

díky aktivitě čs. politiků v exilu a čs. důstojníků se jim podařilo zajistit právní statut, 

který je alespoň do jisté míry chránil před sovětskými bezpečnostními složkami. 

240 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 18, Dopis Bedřicha Reicina, 6. července 1943.
241 Vzhledem k tomu, že během dalšího studia jsem se s tímto případem již nesetkal, domnívám se, že buď došlo 
k vyvrácení obvinění nebo dostatečné diskreditaci zmíněného Deutsche, tak aby jeho samotná udání byla zpětně 
odmítnuta. AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Sociální a krajanská péče v SSSR, 16. dubna 1943.
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Je samozřejmé, že k zajetí Slováků a k pokusům čs. důstojníků o jejich propuštění 

docházelo i dříve, ale ve Fierlingerových depeších zaujímá mimořádné místo až případ 

1. rychlé slovenské divize. 

Tato  divize,  jejímž  velitelem  byl  generál  Jurech,  byla  jednou  ze  dvou  větších 

slovenských  jednotek  nasazených  roku  1943  na  východní  frontě.  Druhou  byla 

zajišťovací  divize  pod  velením  plk.  Smutného,  z  jejíhož  mužstva  měly  být 

nahrazovány  ztráty  rychlé  divize  a  dále  měla  zajišťovat  úkoly  spojené  s  okupací 

dobytých území. Rychlá divize byla v létě 1943 nasazena na Kavkaze vedle jednotek 

Skupiny armád A, jejichž úkolem byl  postup k ropným nalezištím v Baku. Během 

bojů na kavkazské frontě však utrpěla ztráty, a tak byla stažena na Krym. Zde se měla 

divize doplnit a připravit na další nasazení.242 

Ještě před osudným střetem u Melitopolu se podařilo asi pět set mužů z této divize 

uprchnout  a  přeběhnout  k  Sovětům,  kde  byli  přeřazeni  do  čs.  vojenské  jednotky. 

Fierlinger se ve svém hlášení domnívá, že stažení divize z Kavkazu bylo způsobeno 

náladou mezi mužstvem, které mělo boje proti Sovětům už dost a hodlalo ve velkém 

počtu přejít na jejich stranu. Tomu se Němci rozhodli zabránit, a tak divizi raději stáhli 

do týlu.243

Válečná účast slovenské rychlé divize byla ukončena až na konci října 1943. V té době 

se účastnila bojů v okolí Melitopolu. Během těchto bojů se jim podařilo přeběhnout i s 

důstojníky k Sovětům. Celkem bylo spočítáno okolo tří tisíc zajatců. Mimo tuto divizi 

se  do  zajateckého  tábora  u  Moskvy  dostali  i  čtyři  slovenští  piloti  s  nejnovějšími 

německými letadly.244

Je samozřejmé, že celá kauza kolem zběhnutí rychlé slovenské divize byla skvělým 

materiálem pro propagandu. Mohla ilustrovat nevoli Slováků vůči členství v Ose. Této 

příležitosti  se  hodlala  exilová  vláda  chopit  co  nejdříve  a  využít  ji  v  kombinaci  s 

Benešovým  pobytem  v  Moskvě.  Fierlinger  proti  vládnímu  záměru  v  zásadě 

neprotestoval,  pouze  doporučil  počkat  s  rozšířením této  povzbudivé  zprávy.  Podle 

Fierlingera bylo třeba počkat až do doby, než se k celé věci vyjádří Moskva.245 Tímto 

postupem bylo možné, vyhnout se skandálům v tisku, kdyby se ukázalo, že Sověti 

mají se zadrženými Slováky své vlastní záměry.

242 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Slovenské divize, 4. srpna 1943.
243 AMZV,  Londýnský  archiv:  důvěrné,  kart.  č.  114,  Pověsti  o  nové slovenské  divizi  pro  východní  frontu. 
Hlášení velvysl. Fierlingera, 26. července 1943.
244 AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Přejití rychlé slovenské divize k Rusům, Hlášení velvysl. 
Fierlingera z Moskvy, 12.listopadu1943.
245 AMZV,  Londýnský  archiv:  důvěrné,  kart.  č.  114,  Moskva-upozornění  londýnského  rozhlasu  ohledně 
kampaně se slovenskou divizí, 26. listopadu 1943.
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Dalším projektem,  který  Fierlingera  zaměstnával,  byla  snaha  Zdeňka  Nejedlého  o 

vytvoření časopisu, který by byl primárně určen pro čs. občany a vojáky v Sovětském 

svazu. Nesl název Československé listy a Fierlinger měl na jeho vzniku velký zájem. 

Skrze něj by se totiž dostávaly informace k čs. vojákům v SSSR mnohem snáze než z 

Londýna.  Navíc  bylo  možné  články  a  sdělení  vhodně  politicky  upravit,  aby 

odpovídaly  komunistickým  požadavkům.246 Přítomnost  Vlastimila  Borka,  bývalého 

anarchisty  a  nyní  zatvrzelého  komunisty,  který  zde  zastával  pozici  redakčního 

sekretáře, dává tušit, v jakém duchu se asi odehrávala práce v tomto časopise.247 Spolu 

s  propagační  činností,  kterou mezi  čs.  vojáky v SSSR rozvíjel  Klement  Gottwald, 

Václav  Kopecký  a  další  činitelé  z  řad  KSČ,  byl  časopis  na  jehož  tvorbě  měli 

komunisté  značný  podíl  dalším  prostředkem,  kterým  bylo  možno  politicky 

indoktrinovat  vojáky  a  snad  i  z  některých  vytvářet  kádry  sloužící  k  posílení 

komunistického vlivu v budoucí poválečné československé armádě.

Československé  listy  měly  spojitost  s  Československým  výborem  pro  slovanskou 

vzájemnost, na jehož popud byly v rámci nich uveřejňovány i sloupce pro slovanské 

záležitosti. Tento výbor vznikl v Londýně pod předsednictvím Prokopa Maxy. Měl se 

zabývat  propagací  slovanské vzájemnosti  napříč  kontinenty a  bojem proti  fašismu. 

Jeho  členská  základna  čítala  jak  komunistické  politiky  (Vlado  Klementis)  tak  i 

nekomunistické umělce (plk. František Langr). Výbor byl nejspíše československou 

odpovědí na existenci Všeslovanského komité v Moskvě.248

7.3 Československá vojenská jednotka a bitva u Sokolova

Boje,  které  probíhaly  na  východní  frontě  v  roce  1943 patří  k  těm nejdůležitějším 

okamžikům druhé světové války, poněvadž po nich již byla ukončena doba postupu 

německých armád a iniciativu převzali Sověti. Stalingrad, Rostov, Charkov a jiná větší 

či  menší  města  byla  svědky  obrovského  krveprolití  a  nelidského  vypětí  sil  obou 

armád. Zničení německé 6. armády u Stalingradu a ústup Skupiny armád A z oblasti 

Kavkazu dodal sovětským velitelům naději na možnost velkého strategického obratu 

ve vývoji  jižní  části  východní  fronty.  Rudá armáda měla  šanci  na zničení  pomalu 

ustupujících německých jednotek, které se vracely z Kavkazu a byly jen slabě bráněné. 

Útokem  na  Rostov  nebo  dosažením  pobřeží  Azovského  moře  by  byla  vytvořena 

„kapsa“ podobná té u Stalingradu, jejímž výsledkem by bylo i zničení Skupiny armád 

246 https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/267628?locale=cs
247 http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BOREK_Vlastimil_23.12.1886-21.12.1952
248 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 13, Depeše odeslané č. 360, 22. února 1943.
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A. Síly Rudé armády se však nekoncentrovaly v jeden směr, ale namísto toho byly 

rozděleny na velkém prostoru a v různých časech. I přes zachování Skupiny armád A, 

však dosáhla Rudá armáda úspěchů. Zisk Charkova, který padl zpět do sovětských 

rukou 14. února 1943,  byl  pro německé velení  i  Hitlera  nepřípustný,  a  proto byly 

okamžitě zahájeny přípravy k jeho opětovnému dobytí německou armádou.249

Do této vyhrocené situace zasáhla  i  čs.  vojenská jednotka,  aby podpořila  sovětská 

vojska  při  jejich  snaze  zužitkovat  vítězství  u  Stalingradu  a  zatlačit  Němce  dál  na 

západ. Čechoslováci mohli tedy konečně opustit buzulucká kasárna a vydat se směrem 

na západ až k řece Mži, která tvořila jednu ze sovětských obranných pozic během třetí 

bitvy o Charkov.

Obrázek č. 6 Pochod čs. vojáků na frontu 

Československý  první  samostatný  prapor  opustil  Buzuluk  dne  30.  ledna  1943  ve 

složení: štáb, velitelství, spojovací četa, průzkumná četa, zákopnická četa, zdravotní 

četa, zásobovací četa, tři kulometné oddíly, protitanková a minometná rota a nakonec i 

oddíl polních četníků. V tomto složení se dostal až do Charkova, kde byl přiřazen pod 

velení generálporučíka Kozlova, který rozkázal čs. praporu obranu linie Arťuchovka-

Sokolovo-Mirgorod-Timčenkov v délce 15 kilometrů. Tento úsek obsadil čs. prapor 3. 

března,  ale  7.  března  byla  obrana  Timčenkova  převzata  182.  praporem.  Příprava 

obrany Sokolova trvala pět dní a čs. obránci měli k dispozici 3 děla (76mm), 4 děla 

(45 mm),  8 protitankových pušek,  70 protitankových min,  6 těžkých kulometů,  24 

lehkých kulometů, 3 minomety (82 mm) a 3 minomety (50 mm). Velitelem obrany 

Sokolova byl jmenován npor. Otakar Jaroš250 a funkci jeho zástupce vykonával npor. 

249 MANNSTEIN, Erich, Ztracená vítězství, Brno 1994, str. 371‒382.
250 Npor. Otakar Jaroš měl být podle Píkova hlášení odvolán nejen od 1. čs. praporu, ale měl na Fierlingerovu 
žádost  opustit  SSSR, jelikož byl  prý Sověty vnímán jako škodlivý element.  Odchod praporu na frontu však 
vykonání Fierlingerovy vůle zabránil. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 481, Hlášení náčelníka čs.  
vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 2. listopadu 1943, str. 6.
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Lohrer-Lom. První kontakt s nepřátelským tankovým průzkumem byl zaznamenán 7. 

března 1943 na jihozápadě od města.251

První větší útok německých tanků se odehrál 8. března, když ve 13:30 zaútočil nepřítel 

v počtu 12 tanků ze směru Kononěnkov, ale byl odražen, aby následně v 15:30 v počtu 

60 tanků, které podpořil prapor pěchoty, svůj útok obnovil. Tyto německé jednotky 

překonaly obranu a pronikly do Sokolova ze severozápadu, přičemž zapalovaly domy. 

Boj trval do 18:30, ale zbylé jednotky se v hořící vesnici bránily až do 24:00. Ztráty 

čs. praporu činily 86 padlých a 56 raněných. V boji padl i velitel obrany Sokolova 

npor. Jaroš252 se svým zástupcem npor. Lohrer-Lomem. Na německé straně byly ztráty 

podstatně vyšší. Padlo nebo bylo raněno přibližně 400 mužů, bylo zničeno 19 tanků a 

6 obrněných transportérů. Nepříteli bylo zabráněno v překročení řeky Mže.253

Obrázek č. 7 Bitva u Sokolova

Obrana úseku byla 9. března doplněna o dva dělostřelecké oddíly Rudé armády a o 

288.  gardový protitankový  pluk.  Následně  byl  zahájen  protiútok  s  cílem znovu se 

zmocnit Sokolova, jehož jihovýchodního okraje dosáhla 25. gardová divize254 k večeru 

251 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Hlášení o činnosti 1. samostatného praporu na frontě SSSR, 
5. dubna 1943, str. 1‒2.
252 Otakaru Jarošovi bylo posmrtně udělen titul Hrdiny Sovětského svazu. Jednalo se o nejvyšší vyznamenání,  
jaké mohlo být v bojích na ruské frontě obdrženo. Jaroš byl zároveň prvním nesovětským občanem, který toto 
vyznamenání obdržel. MASARYK, Jan, Volá Londýn, Londýn 1948, str. 237.
253 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Hlášení o činnosti 1. samostatného praporu na frontě SSSR, 
5. dubna 1943, str. 2.
254 Na sovětské gardové jednotky bylo mezi čs. vojáky pohlíženo s velkým obdivem. Ačkoliv nešlo o jednotky 
primárně lépe vycvičené než ostatní. Jednalo se o jednotky, které se nebývale vyznamenaly v boji. Přídomek  
gardová mohlo jednotce získat například udržení pozic proti nepřátelské přesile nebo úspěšná diverzní akce. 

92



téhož dne. Plukovník Svoboda připravil další vlnu útoku, která začala v 19:15, ale byla 

odražena, načež se v 1:00 vrátily jednotky do výchozího postavení. Sovětské jednotky 

přišly o 24 padlých a 48 zraněných, zatímco Němci přišli o 3 tanky a blíže nezjištěný 

počet padlých a raněných. Po zjištění německých příprav na soustředění sil východně 

od Sokolova byla zahájena dělostřelecká palba, která tyto přípravy a snad i plánovaný 

německý útok zastavila. Poté se Němci začali soustředit na přípravu útoku v prostoru k 

Merefevu,  kam byla  převelena  značná  část  sovětských jednotek,  které  do  té  doby 

bojovaly u Sokolova.  Svobodovy a jeho mužům zbyl  v úseku pouze 440. gardový 

dělostřelecký oddíl a 2 dělostřelecké baterie. Německé bojové akce se však až do 13. 

března,  kdy dostal  čs.  prapor  rozkaz  k ústupu,  omezily  na palbu minometů  a  děl, 

několik leteckých útoků a 1 průzkum bojem, jehož cílem bylo určit polohu sovětského 

velení úseku obrany. Po rozkazu k ústupu, který byl vydán ve 22:30 dne 13. března 

1943, se čs.  prapor vydal  do Lisogubovky,  odkud zamířil  až do Veseloje,  kde byl 

přidělen  k 15.  gardové divizi,  64.  armády a později  se  stal  součásti  záloh  velitele 

Voroněžského frontu.255

Třetí  bitva u Charkova skončila  pro německou armádu vítězstvím a znovudobytím 

města  14.  března  1943.  Mannstein  hodnotí  zimní  tažení  1942/1943  poměrně 

objektivně a přiznává, že i přes neschopnost udržet Charkov, dosáhla Rudá armáda 

velkých úspěchů. Zničení německé 6. armády, kterou považuje ze nejschopnější, bylo 

citelnou  ranou,  ale  čas  který  Sověti  strávili  její  likvidací  a  taktické  chyby  během 

protiútoků Rudé armády nakonec způsobily,  že Němcům zbylo dost sil pro stažení 

jednotek  z  Kavkazu a  obnovení  bojů.  Slibně  se rozvíjející  Mannsteinův protiútok, 

který  započal  19.  února  1943,  však  ukončilo  jarní  tání.  Bylo  nutno  počkat  do 

opětovného  zpevnění  ruských  cest  a  komunikací,  a  tak  se  jižní  fronta  ocitla  v 

relativním klidu až do léta 1943. Rozhodující porážku utrpěla Německé armáda tedy 

až v bitvě u Kurska.256

I přes dobytí Sokolova německou armádou splnil 1. čs. samostatný prapor svůj rozkaz 

a  zabránil  postupu  nepřátelských  jednotek  přes  řeku  Mži,  za  což  se  mu  dostalo 

Českoslovenští vojáci byli  jejich přítomností na bitevním poli motivování, aby se sami pokusili vyrovnat  se 
jejich pověsti. REICIN, Bedřich, Sokolovo: sborník reportáží a dokumentů o prvním bojovém vystoupení 1. čs.  
samostatného polního praporu ve SSSR na sovětskoněmecké frontě v roce 1943, Praha 1948, str. 52.
255 Během ústupu do Veseloe byl prapor napaden německými tanky a pěchotou, které byly součástí sil útočících 
na Lisogubovku a Těrnovoje.  Prapor  se ukryl  v lese poblíž  Těrnovoje,  ale  i  tak přišel  během útoku o dva 
nákladní automobily, dělo (45 mm), šest minometů (82 mm), dva těžké kulomety, část spojovacího materiálu a  
radiostanici. Kromě toho byla spálena velitelská bedna obsahující velkou část dokumentace praporu, nicméně 
osobní seznamy příslušníků se podařilo zachránit. ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 35, Hlášení o  
činnosti 1. samostatného praporu na frontě SSSR, 5. dubna 1943, str. 3‒4.
256 MANNSTEIN, Erich, Ztracená vítězství, Brno 1994, str. 382‒385.

93



osobního uznání od maršála Vasilevského. Nicméně i tak byly ztráty praporu citelné. 

Padlo  celkově  6  důstojníků,  6  rotmistrů,  52  poddůstojníků  a  154  vojínů.  Kromě 

podstatných materiálních ztrát  vojenského charakteru (děla,  minomety atd.)  působil 

velké potíže i nedostatek kvalitní  a nepoškozené obuvi, protože téměř polovina bot 

používaných mužstvem pluku byla nepoužitelná. V těžkých podnebních podmínkách 

ruského jara, kdy je stále citelná zima, ale zároveň se blíží tání, mohl nedostatek obuvi 

způsobit velké problémy a snížit bojeschopnost praporu. Po návratu z fronty Svoboda 

navrhl,  sloučit  zbytek  1.  praporu  se  záložním  plukem,  aby  tím  zacelil  ztráty  na 

mužstvu  a  poslat  do  SSSR  nové  důstojnické  kádry  z  Velké  Británie  a  Blízkého 

východu, které by mohly nahradit padlé důstojníky od Sokolova.257

Sloučení obou útvarů čs. armády byl logický krok, ale Svoboda k němu měl i osobní 

důvody. V instrukcích z konce roku 1942 byl Svoboda sice potvrzen jako velitel 1. 

praporu,  který  měl  dopravit  vojáky na frontu,  ale  poté  měl  převzít  funkci  velitele 

záložních jednotek a podílet se na formování 2. praporu. Sloučením obou jednotek by 

Svoboda  mohl  zůstat  na  frontě  a  zasahovat  do  průběhu  bojů  osobně  namísto 

organizační práce v týlu vojsk.

Ze strany sovětského velení bylo jednání s čs. praporem, vzhledem k situaci nastalé v 

okolí Charkova, korektní. Stalin i vrchní armádní činitelé si museli uvědomovat, že 

význam účasti  čs.  praporu na frontě leží  především v propagační  rovině,  a tak ho 

nemohli vystavovat riziku totální eliminace, ale naopak se snažit o jeho zachování, aby 

mohl  být  opět  nasazen.  Postup  snažící  se  zachovat  jednotku,  tak  aby  mohla  opět 

bojovat je sice logický v každé armádě světa, ale chování velitelů Rudé armády z let 

1941‒1943, jehož běžným projevem bylo zakazování ústupu i za cenu zničení útvaru, 

dokazuje, že Sověti měli při plánování vojenských operací poněkud jiné priority.

Nasazení 1. praporu v bojích u Charkova si vyžádalo životy mnoha jeho příslušníků, 

ale zároveň ho více uvedlo do povědomí potenciálních branců. Proto byla velká část 

roku 1943 strávena snahou o jeho doplnění a rozšíření čs. armády v SSSR o další  

jednotky. Bylo třeba rychle vytvořit z praporů 1. čs. brigádu, ale názory na způsob se 

rychle  rozdělily  na  dva  tábory.  Zatímco  plk.  Svoboda (vydatně  podporován KSČ) 

navrhoval  rychlé vytvoření  a  nasazení  brigády na frontě,  tak plk.  Píka a  gen. Ingr 

stranili možnosti pomalejšího vytvoření brigády, aby mohla být nasazena v bojích na 

čs. území. Iniciativu převzal plk. Svoboda, když zahájil jednání zároveň s plk. Píkou a 

gen. Žukovem, kterým poslal 4. dubna 1943 svůj návrh na organizaci 1. čs. brigády, 

257 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 16, Hlášení o činnosti 1. samostatného praporu na frontě SSSR, 
5. dubna 1943, str. 4.
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sestávající ze tří samostatných praporů, praporu automatčíků, tankového praporu(o síle 

patnácti  tanků),  dělostřeleckého  oddílu,  protitankové  baterie,  minometného  oddílu, 

výzvědného oddílu, autoroty, jezdecké eskadrony a příslušných týlových jednotek.258

Zapojením sovětských velitelů do problematiky předtím, než byl dohodnut postup s 

MNO a Píkou se Svoboda nejspíše pokoušel o to, aby byl v případě nesouhlasu MNO 

s jeho návrhy podpořen alespoň Sověty, kteří pak mohli vyvíjet diplomatický nátlak na 

exilovou vládu.

O zformování  brigády bylo  rozhodnuto 23.  dubna při  jednáních smíšené komise v 

Moskvě a 9. května byly již 1. prapor i záložní pluk přesunuty do Novochopersku, 

který byl určen posádkovým městem brigády. Navzdory Svobodově přání stanout v 

jejím čele  byl  však  velitelem určen  velice  schopný  plk.  Kratochvíl.  Po  intervenci 

Fierlingera, KSČ a nepřímo i sovětského velení byl nakonec 12. června 1943 velitelem 

1. brigády jmenován plk. Svoboda, zatímco plk. Kratochvíl se ujal vrchního velení nad 

všemi čs. jednotkami v SSSR259

V rámci vnitřního fungování brigády je třeba zmínit  i  kauzu okolo sociální péče v 

Buzuluku. V červnu 1943 přišlo od náhradního praporu v Buzuluku 6 stížností  na 

nespravedlivé přerozdělení materiálů sociální péče. Píka požádal dr. Vrbenského, aby 

se těmito stížnostmi zabýval. Zároveň předal dopisy Fierlingerovi, ale ten mu je již 

nikdy nevrátil, takže Píka ani nemohl zjistit povahu stížností, protože musel narychlo 

odcestovat. Další stížnost přišla od plk. Svobody, který žádal promptní nápravu situace 

kolem  sociální  péče,  jelikož  začíná  zneklidňovat  i  mužstvo.  Zástupce  náčelníka 

vojenské  mise  plk.  Toman  vyslal  proto  do  Buzuluku  mjr.  Perníkáře.  Ten  podnikl 

důkladné vyšetřování a výsledky předal předsedovi sociální péče Zmrhalovi, který byl 

pověřen zjednáním nápravy.260

Po svém návratu ze služební cesty byl Píka nařknut ze šikany komunistů v Buzuluku a 

z falešného obvinění, že za nešvary v sociální péči jsou zodpovědní výhradně oni. Píka 

to  důsledně  popřel  a  prokázal,  že  v  době  své  nepřítomnosti  se  na  Perníkářově 

vyšetřování  nemohl  podílet  a  ani  ho nenařídil.  Komunisté  a dr.  Vrbenský však již 

informovali  Státní  radu  v  Londýně  s  tím,  že  vojenská  mise  proti  nim  používá 

„gestapácké metody vyšetřování“. Píka však stále požíval značnou důvěru sovětských 

258 RICHTER, Karel, Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 51‒52.
259 Tamtéž, str. 52‒54.
260 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 481, Hlášení náčelníka čs. vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 
2. listopadu 1943, str. 8.
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velitelů  (Žukov,  Fokin),  a  tak  si  dokázal  svou  pověst  i  pozici  proti  komunistům 

uhájit.261 

261 Ke cti  Píkovi  slouží,  že se  ani  v  nejmenším nesnažil  mstít  svým politickým  sokům,  ačkoliv  by v  jeho 
postavení  nebylo  nic  snazšího.  Sice  zvažoval  podání  rezignace,  ale  uvědomoval  si,  jak  moc  je  úspěch  čs.  
vojenské mise závislý na jeho obětavé a poctivé práci. A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 481, Hlášení  
náčelníka čs. vojenské mise v SSSR Heliodora Píky, 2. listopadu 1943, str. 10.
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8. Rok 1944

Po sovětských úspěších v bojích u Kurska a pokračujícím postupu amerických a britských 

jednotek v Itálii byl rok 1944 vnímán velmi optimisticky. Pro mnohé vojáky i velitele byl 

konec války již v dohledné vzdálenosti  a o jejím výsledku již nebylo možno pochybovat. 

Invaze  západních  spojeneckých  armád  do  Normandie  uzavřela  diskuze  nad  sovětskými 

požadavky  týkajícími  se  otevření  druhé  fronty.  Úspěch  operace  Bagration  vrhl  sovětská 

vojska přes Bělorusko až k polských hranicím a i vývoj na jižní části východní fronty se nesl 

ve znamení vítězství Rudé armády. 

Navzdory vojenským úspěchům však stav mezispojenecké diplomacie začínal doznávat velká 

poškození. S blížícím se koncem války bylo oběma spojeneckým táborům jasné, že již nyní je 

čas připravit  dělení budoucí kořisti.  Sověti začali  být agresivnější ve svých požadavcích a 

západní  Spojenci  museli  najít  řešení,  jak zmírnit  jejich expanzivní  snahy,  které  se  začaly 

dotýkat i Československa.

8.1 Československá vláda a změna sovětského chování

Diplomatické  ochlazení  vztahů  mezi  SSSR  a  západními  Spojenci,  které  začalo 

počátkem  roku  1944  prostupovat  mezinárodní  politickou  scénu,  nevynechalo  ani 

československou exilovou vládu. Krach konfederačních jednání s Poláky, následovaný 

diplomatickou  krizí  mezi  polskou  vládou  a  SSSR vnímali  mnozí  čs.  politici  jako 

varovný  příklad.  Zatímco  se  postavení  polských  politiků  v  očích  Sovětů  neustále 

zhoršovalo262,  mohli  Čechoslováci  doufat  v  udržitelnost  dobrých  vztahů,  které 

potvrzovala  prosincová  Smlouva  o  přátelství.  Beneš  věřil,  že  její  existence  byla 

nevyhnutelná,  a  že  obdobnou  smlouvu  či  snahu o  zlepšení  vztahů  se  SSSR mělo 

přijmout více států, jejichž poválečná budoucnost bude na sovětském postoji vůči nim 

závislá. Ačkoliv projevoval prezident Beneš velkou osobní iniciativu při jednáních v 

Moskvě,  nelze  věřit,  že  by  měl  o  poměrech  a  charakteru  sovětské  politiky  pouze 

iluzorní představy. Jak se blížil příchod Rudé armády na území Slovenského štátu, byl 

Beneš připravený, začít budovat novou čs. politiku vůči východu tak, aby naplňovala 

jeho a nikoliv pouze sovětské představy. Vstupu sovětských armád na čs. území měl 

být podle Benešova plánu proveden v součinnosti s postupem čs. armádních jednotek. 

262 Ačkoliv byly polsko-sovětské vztahy počátkem roku 1944 na bodu mrazu, zůstávali polští vojáci i domácí  
odbojáři věrni myšlence společné destrukce nacismu, což si sovětští představitelé dobře uvědomovali. Během 
rozhovorů provázejících podpis Smlouvy o přátelství a poválečné spolupráci sdělil Molotov Benešovi, že i přes 
přerušení diplomatických styků s polskou londýnskou vládou se polští odbojáři mohou chlubit daleko větším 
počtem sabotáží než odbojáři českoslovenští. Zároveň od nich Sověti dostávali mnoho špionážních informací.  
TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 194.
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Kontakt se slovenskými partyzány a přípravy rozsáhlého povstání by z vojenského 

hlediska byly vítanou pomocí při usnadnění postupu sovětských a čs. jednotek, ale 

vůdčí  role  komunistických  politiků  (Gottwald,  Šverma,  Slánský),  kteří  se  v  nich 

angažovali, vytvářela neblahé politické pozadí celého procesu.263

Beneš a čs. vláda chtěli dát právní rámec dalšímu politickému jednání na dobytém čs. 

území,  a  proto  byla  8.  května  1944  podepsána  Smlouva  o  spolupráci  mezi 

československými a sovětskými orgány na osvobozeném území. Podle této smlouvy 

měla,  po  skončení  vojenských operací  na  osvobozeném čs.  území,  přejít  politická 

kontrola tohoto území rovnou do čs. rukou. Sporným bodem smlouvy se stal paragraf 

7,  podle  kterého  podléhali  všichni  obyvatelé  osvobozených  území  čs.  jurisdikci,  i 

kdyby spáchali zločin na občanu sovětské státní příslušnosti.264

Součástí  smlouvy byl  i  článek  č.  6.  ,  který  stanovil,  že  československá  správa  na 

československém území bude realizovatelná teprve poté, co dané území přestane být 

součástí pásma válečných operací. Sověti později zneužili tuto definici k tomu, aby 

omezili  možnost  vzniku čs.  správy na Podkarpatské Rusi,  když  i  přes  zjevný fakt 

ukončení bojů nadále tvrdili, že spadá do oblasti válečného pásma.265

Současně s podpisem smlouvy bylo nutné určit vládního delegáta na osvobozených 

územích. Očekávalo se, že bude vybrán ministr vnitra JUDr. Juraj Slávik. Proti jeho 

jmenování  se  ovšem postavili  komunisté  a  sociální  demokraté,  protože  Slávik  byl 

částečně  odpovědný za  střelbu  do komunistických demonstrací  za předmnichovské 

éry.  Uvažovalo se i  o Prokopu Drtinovi,  ale Beneš ho varoval,  že pozice vládního 

delegáta bude na osvobozeném území nejistá a velmi obtížná. Dokonce prohlásil, že 

osudem vládního delegáta bude neúspěch a politická sebevražda. Vládním delegátem 

byl nakonec vybrán dosavadní ministr hospodářské obnovy František Němec a jeho 

zástupcem byl určen gen. Rudolf Viest. Spolu s Němcem odjel na osvobozená území i 

generál Antonín Hasal, který se měl ujmout dozoru na vojenskou správou.266

8.2 Slovenské národní povstání

Vítězství ve válce nespočívá jen v grandiózních bitvách, přesunech vojáků a obléhání 

měst. Často je třeba sáhnout po méně ordinérních prostředcích k jeho dosažení, které 

však bývají brutálnější a často způsobí více škody než užitku. K těmto prostředkům se 

263 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 262‒265.
264 POLIŠENSKÁ, Milada,  Czechoslovak Diplomacy and Gulag: Deportation of Czechoslovak Citizens to the  
USSR and the Negotiations for their Repatriation 1945‒1953, Central Europe University Press 2015, str. 23. 
Zpřístupněno 5. 6. 2020. Dostupné online: https://www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctt19z390z.
265 DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek I., Praha 1991, str. 618.
266 Tamtéž, str. 618‒620.
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řadí například partyzánská válka, jejíž nejčastější obětí je nevinné civilní obyvatelstvo, 

které  bývá  často  napadáno  okupanty  i  partyzány,  kteří  se  sice  označují  za  jeho 

osvoboditele,  ale  v  reálu  často  získávají  obživu  předně  z  jídla  darovaného  nebo 

ukradeného od civilistů.  Podobně kriticky lze hodnotit  i  lidová povstání,  která sice 

mohou  výrazně  přispět  k  úspěchu  vojenských  operací  prováděných  pravidelnou 

armádou,  ale  pokud selžou,  tak  bývá pomsta  na  civilním obyvatelstvu  neobyčejně 

krutá.267

Podobnými myšlenkami  se nejspíše zaobírali  i  čs.  politici  a armádní  velitelé,  když 

sledovali  vývoj  na  Slovensku v  létě  1944.  Díky vítězstvím  při  bojích  v  Polsku a 

rychlému  postupu  doufalo  sovětské  velení,  že  tento  úspěch  zúročí  i  při  bojích  v 

Karpatech  a  následném  vstupu  do  Maďarska  skrze  Podkarpatskou  Rus.  Složité 

podmínky boje v horách a strategická situace, však donutili 4. ukrajinský front vyčkat 

a útok odložit. Na Slovensku však blízkost sovětských vojsk budila příliš velké naděje, 

a tak 29. srpna vypuklo Slovenské národní povstání.268

Několik  dní  před  vypuknutím  povstání  však  čekal  Čechoslováky  v  Londýně  i  v 

Moskvě  šok.  Politický  vývoj  na  Balkáně  nabral  spád,  když  krátce  po  sobě  padly 

pronacistické režimy v Rumunsku a Bulharsku, což umožnilo Rudé armádě zrychlit 

svůj postup k jižním hranicím Maďarska, které však hodlali  Němci bránit mnohem 

silněji.  V souvislosti  s tím se i na Slovensku začalo uvažovat o změně politického 

postoje  vůči  Hitlerovi.  Skupina  pod  vedením ministra  národní  obrany  Ferdinanda 

Čatloše zašla dokonce tak daleko, že Sovětské straně zaslala memorandum, ve kterém 

byla  navržena  slovensko-sovětská  spolupráce  při  státním  převratu  a  přimknutí 

Slovenska  k  SSSR.  Československá  vláda  vnímala  Čatlošovy  kroky  jako  zradu 

nejvyššího stupně. Po zařazení Slovenska do mocenské sféry nacismu se nyní chtělo 

od  čs.  minulosti  distancovat  tím,  že  se  připojí  k  Sovětskému  svazu.  Chybou  gen. 

Čatloše bylo, že ke kontaktování Sovětů využil Slovenskou národní radu, která se však 

profilovala  československy  a  ne  nacionálně  slovensky.  Proto  se  informace  o  jeho 

pokusu jednat se Sověty dostaly nejdříve na čs. velvyslanectví v Moskvě a pak do 

Londýna. Beneš měl nyní v ruce důkaz ohromné politické hodnoty. V táboře Spojenců 

platilo, že jakákoliv separátní jednání s nepřítelem jsou nepřípustná. Pokud by tedy 

267 SNYDER, Timothy, Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Praha 2013, str. 234‒240.
268 Samotné příčiny povstání je nutno hledat v situaci, ve které se Slovenský štát nalézal v létě 1944. Ačkoliv se  
po získání nezávislosti těšil Josef Tiso a jeho režim poměrně slušné podpoře slovenského lidu, tak porážky na 
východní frontě, které se dotýkaly i slovenských vojáků, způsobily, že se slovenská společnost začala čím dál  
více obávat o svou budoucnost, která by v případě německé prohry byla velmi žalostná. Zároveň s tím začala na  
Slovensku posilovat ilegální komunistická strana a iniciovala založení Slovenské národní rady.RICHTER, Karel,  
Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 85‒87.
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Beneš vynesl problematiku Čatlošova memoranda na světlo, mohl tím Sovětům velmi 

uškodit.  Ti  si  to  uvědomovali  rovněž,  a  proto  s  Čatlošem  přerušili  kontakt.  Celá 

záležitost pak vyšuměla do ztracena pod vlivem nových událostí ohledně Slovenského 

národního povstání.269

Navzdory  formování  partyzánských  oddílů  pod  silným  komunistickým  vlivem  a 

obecně  silné  pozici  komunistické  strany  ve  slovenském odbojovém hnutí,  nejevili 

Sověti velké nadšení v souvislosti s vypuknutím povstání.270 Jejich tisk se o něm ve 

větší  míře  poprvé  zmínil  až  dva  týdny  po  jeho  začátku.  Ačkoliv  bylo  Slovenské 

národní povstání pod silným vlivem slovenských komunistů,  nebylo připraveno ani 

řízeno pod přímou sovětskou kontrolou, a tak hrozilo nabrat nepředvídatelný směr.271 

Ani čs. politici v Londýně nepřivítali novinu o vypuknutí velkého povstání na státním 

území Československa výlučně s radostí. Stejně jako sovětská strana se i oni obávali, 

že povstání vyústí v závěr, který si ani v nejmenším nepřáli. Obávali se především 

rychlého  zásahu  Rudé  armády  a  připojení  Slovenska  k  Sovětskému  svazu  nebo 

možnosti  trvalejší  okupace.  Gustáv  Husák  například  zmínil  při  jednání  v  Bánské 

Bystrici i variantu připojení celého Československa k Sovětskému svazu, která však 

byla v té době iluzorní. Snad kvůli lepší politické koordinaci přiletěli v září do Bánské 

Bystrice zástupci KSČ Jan Šverma a Rudolf Slánský. Potlačili všechny radikálnější 

plány  a  nasměrovali  společné  cíle  povstání  směrem  k  obnovení  nezávislého 

Československa. Švermův zásah do politické koncepce slovenských povstalců uklidnil 

prezidenta Beneše, který po setkání se zástupci Slovenské národní rady tuto koncepci 

potvrdil, i když musel výměnou přiznat Slovensku svobodnější status v poválečném 

Československu. Povstání však rychle spělo k nešťastnému konci. Delegace Františka 

Němce  (mířila  na  Podkarpatskou  Rus,  aby  tam  zřídila  prozatímní  státní  správu) 

opustila  Bánskou Bystricu 20.  října a na místě  zanechala pouze gen. Viesta,  který 

zaujal pozici vrchního velitele čs. armády na Slovensku a Bohumila Laušmana, který 

se měl dále podílet na tvorbě politického pozadí slovenského odporu vůči Němcům a 

Tisovu  režimu.  Neschopnost  Rudé  armády  silněji  podpořit  povstalce  na  jimi 

269 Případné uskutečnění Čatlošem navrhovaného převratu by pro Sověty bylo sice lákavé a slibovalo by jistý 
zisk Slovenska, ale ze strategických důvodů bylo rozumnější podpořit Beneše a vyčkat na okamžik. kdy bude  
moci být pohlceno celé Československo. DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek I., Praha 1991, str. 
634‒639.
270 Koncepce partyzánské války sice nebyla sovětským velitelům cizí, ale vždy dávali přednost kontrole jejího 
vývoje než jen snaze o kooperaci s cizími partyzány pod spojeneckým velením. Partyzánský způsob vedení boje  
byl nejen účinným válečným nástrojem, ale i prostředkem k tiché likvidaci nekomunistických živlů, které se sice 
nechovaly nepřátelsky, ale do budoucna s nimi nebylo možné soužití. ERICKSON, John, Odboj a terorismus na  
východě, in: Kolektiv autorů, Světový terorismus: encyklopedie. Praha 2001, str. 85‒86.
271 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 273‒274.
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osvobozených  územích,  kvalitnější  výcvik  a  výzbroj  německých  jednotek  rychle 

ukončily  krátký  život  SNP  a  donutily  povstalce  k  ústupu  do  hor.  I  tak  však 

pokračovala na Slovensku partyzánská válka vázající určité německé jednotky, které 

chyběly na frontě.272

8.3 Podkarpatská Rus a SSSR

Na území  československého  státu  (v  předmnichovských  hranicích)  vstoupila  Rudá 

armáda nejdříve 8. dubna 1944. Jednalo se však pouze o průzkum a sovětské jednotky 

byly  brzy zatlačeny zpět.  I  tak byl  však propagační  význam tohoto postupu velmi 

významný.273 Reálné  osvobozování  čs.  území  začalo  až  na  podzim  1944.  Prvním 

osvobozeným  územím  byla  Podkarpatská  Rus,  na  kterou  však  vstoupila  vojska 

převážně sovětského původu,  což  bylo  v rozporu s přáním Edvarda  Beneše,  který 

doufal v souvislý postup československých a sovětských jednotek.274 Toto území, které 

obývají  převážně  Rusíni,  bylo  až  do  roku  1918  součástí  Uherského  království.  Z 

hlediska politického i geografického nebylo nikdy součástí Ruska, ačkoliv již od roku 

1943 Sověti zdůrazňovali  etnickou a kulturní spřízněnost Rusínů a Ukrajinců, kteří 

podléhali Rusku již od poloviny 17. století.275

Připojení tohoto území k Československu v roce 1918 nemělo žádné historické ani 

národnostní  odůvodnění.  Sám  Masaryk  počítal  s  připojením  Podkarpatské  Rusi  k 

Ruskému impériu, protože sami Rusové projevili již roku 1914 zájem o připojení celé 

východní Haličem, ačkoliv o Podkarpatské Rusi se přímo nezmiňovali.  Budoucí čs. 

hranice  s  Ruskem měla  probíhat  od hranic  severních  Uher  směrem k Užhorodu a 

odtud ke Košicím. Porážky Ruské armády na německé části východní fronty, převzetí 

moci bolševiky a mír podepsaný v Brestu Litevském (3. března 1918) však jakékoliv 

reálné  šance  na  připojení  Podkarpatské Rusi  k  Rusku zničily.  Dohodové mocnosti 

poté zvažovaly připojení Podkarpatské Rusi k obnovenému Polsku, které tvořilo hráz 

vůči  pronikání  bolševiků  na  západ,  a  ziskem  nových  území  mělo  být  dostatečně 

posíleno. To se ovšem nelíbilo Ukrajincům, kteří měli vůči Polákům mnohé averze a 

272 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 274‒276.
273 Ve  svém projevu  z  9.  dubna,  který  byl  přednesen  při  příležitosti  stanutí  jednotek  Rudé  armády na  čs. 
hranicích, hovoří Prokop Drtina o významu zachování víry v prezidenta Masaryka a politiku prezidenta Beneše.  
Zmiňuje zároveň potřebu spolupráce mezi západem a východem. Zároveň vzdává holt vytrvalosti čs. lidu, který 
nepodlehl planým slibům Emila Háchy a Jozefa Tisa. DRTINA, Prokop, A nyní promluví Pavel Svatý..., Praha 
1946, str. 397‒400.
274 Dostupné online: https://www.pametnaroda.cz/cs/osvobozovani-ceskoslovenska-0, Zpřístupněno 12. června 
2020.
275 KOSTANICK,  Huey,  Louis,  Soviet  Territorial  Annexations  in  Eastern  Europe,  in:  Yearbook  of  the  
Association of Pacific Coast Geographers 13 (1951), str. 14‒18. Zpřístupněno 8. června 2020. Dostupné online: 
https://www.jstor.org/stable/24042175?seq=1.
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navíc byli zasaženi novou vlnou ukrajinského nacionalismu, který začal prostupovat 

celým ukrajinským územím po rozpadu Ruského impéria.276

Dne 17. listopadu 1918 tedy vznikla v Chustu Ruská (ukrajinská) národní rada, která 

usilovala  o  připojení  Podkarpatské  Rusi  k  Ukrajině.  S postupem Rudé armády  na 

západ  však  vzala  krátkodobá  ukrajinská  nezávislost  za  své  a  Ukrajina  byla  opět 

začleněna  do  ruského  státu,  který  již  nesl  nový  název  Ruská  sovětská  federativní 

socialistická  republika.  S  tímto  neblahým  vývojem  událostí  museli  zástupci 

Podkarpatské  Rusi  najít  nový stát,  který  by  měl  u  západních  mocností  dostatečné 

zastání, aby je uchránil před hroznou bolševické anexe nebo připojení k Polsku. Jejich 

volba padla na Československo, kterým se ve vztahu k Podkarpatské Rusi zaobíral 

Peter J. Sterčo ve své práci Karpato-ukrajinská deržava. S přímou prosbou o začlenění 

Podkarpatské Rusi do rodícího se Československa přišel už Nikolaj Pačuta, který o to 

požádal  Masaryka  ještě  v  květnu  1918.  Pačutův  spolupracovník  G.  I.  Žatkovič 

vypracoval  memorandum,  které  odevzdal  prezidentu  Wilsonovi  21.  října 1918.  Na 

Wilsonovo doporučení se poté Žatkovič a Americká národní rada Uhro-Rusínů obrátili 

na Masaryka s návrhy na připojení Podkarpatské Rusi k Československu. To nakonec 

schválilo  zasedání  Americké  národní  rady  Uhro-Rusínů  dne  12.  listopadu  1918  a 

následný plebiscit její rozhodnutí potvrdil. Na mezinárodním diplomatickém poli bylo 

toto připojení potvrzeno mírovou smlouvou ze Saint Germain (10. září 1919) a později 

i Trianonskou mírovou smlouvou (4. června 1920)277

Během  kritického  podzimu  1938  začalo  na  budoucím  převzetí  Podkarpatské  Rusi 

pracovat Maďarsko, které o ní roku 1919 přišlo. Teroristické akce, propagační činnost 

a zmatek patřily v té době k běžným jevům v této oblasti. V návaznosti na slovenské 

vyhlášení autonomie začala i Karpatoruská rada usilovat o autonomní status v rámci 

Česko-Slovenska, který jí  byl  udělen 8.  října 1938. Vídeňská arbitráž (2. listopadu 

1938), však oslabila  pozice Slovenska i  Podkarpatské Rusi ve vztahu k Maďarsku. 

Tuto nevýhodu chtěli  místní političtí  činitelé vyvážit  vyhlášením nezávislosti,  které 

proběhlo dne 14. března 1939, tedy souběžně s vyhlášením nezávislosti Slovenského 

štátu. Oproti němu, však neměla Podkarpatská Rus takové štěstí. Zatímco Slovákům se 

podařilo  získat  německou  důvěru,  tak  v  případě  Podkarpatské  Rusi  již  Maďaři 

nehodlali  na  nic  čekat  a  15.  března  zahájili  invazi,  s  cílem připojit  toto  území  k 

Maďarsku, k čemuž došlo již následující den.278

276 RYCHLÍK,  Jan,  RYCHLÍKOVÁ,  Magdalena,  Podkarpatská  Rus v  dějinách  Československa  1918‒1946, 
Praha 2016, str. 33‒35.
277ŠVORC, Peter, Zakliata krajina: Podkarpatská Rus 1918‒1946, Prešov 1996, str. 25‒38.
278 Tamtéž, str. 87‒100.
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Podkarpatská  Rus  byla  specifickým  celkem  v  rámci  Československa.  To  si 

uvědomoval i Beneš a snad již v roce 1939 kalkuloval s možností předání kontroly nad 

tímto území do Stalinových rukou, aby tak vyřešil otázku strategické bezpečnosti a 

udržitelnosti  budoucí  čs.  nezávislosti.  Společné  hranice  se  SSSR, které by předání 

Podkarpatské  Rusi  přineslo,  by  zvýšily  čs.  šance  na  odvrácení  případné  agrese 

sousedních států, protože nyní by mohla Rudá armáda využít Podkarpatskou Rus jako 

nástupní prostor a nezdržovat se vyjednáváním o vojenském průchodu cizími státy.279

Ještě v dubnu 1940 se sovětští politici o zisk Podkarpatské Rusi nezajímali. Alespoň 

tak pojal tuto problematiku škpt. Jan Krček, který tou dobou pobýval v Moskvě, aby 

zde jednal o transferu čs. občanů ze SSSR. Podle Krčka nejeví Sověti zájem o anexi 

Podkarpatské  Rusi,  ačkoli  jsou  velmi  dobře  informovaní  o  tamních  poměrech  a 

hospodářské situaci.280

Během Benešovy návštěvy Moskvy v prosinci 1943, měl prezident možnost hovořit s 

komisařem Molotovem o Podkarpatské  Rusi.  Přislíbil  sice,  že  se  tato  oblast  bude 

kulturně a jazykově orientovat spíše k Ukrajině než k Československu, ale stále počítal 

s tím, že po válce se znovu připojí k čs. území, i když získá autonomní postavení. Tuto 

skutečnost  nechal  Beneš  zabudovat  i  do  memoranda,  které  předal  příslušným 

sovětským orgánům a počítal s jeho zveřejněním. Stalin vyjádřil svůj úmysl navrátit 

Podkarpatskou Rus do československých rukou.281

V  roce  1944  byla  však  situace  jiná.  Sověti  se  před  čs.  vládou  nemuseli  nijak 

přetvařovat,  ale  i  tak  se  snažili  vykonávat  nátlak  velmi  obezřetně.  Zájem  o  zisk 

Podkarpatské  Rusi  u  nich  narostl  a  vůle  k  prosazení  svých požadavků  sovětským 

politickým špičkám nechyběla nikdy. Podle Prokopa Drtiny, Ladislava Feierabenda a 

dalších  čs.  politiků  byla  však snaha  o připojení  Podkarpatské Rusi  k  SSSR pouze 

zbožným přáním tamních komunistů, zatímco Rudá armáda se na dobytých územích o 

možnost převzetí tohoto území příliš nezajímala.282 Tyto myšlenky však nebyly vlastní 

všem. Jinak by čs. vláda nepřistoupila ke krokům, jejichž cílem bylo sledovat vývoj na 

osvobozených  územích  Podkarpatské  Rusi  skrze  sestavení  Prozatímní  správy 

279 HAUNER, Milan, We Must Push Eastwards! The Challenges and Dilemmas of President Beneš after Munich, 
in:  Journal of Contemporary History 44, no. 4 (2009), str. 627‒629. Zpřístupněno 11. června 2020. Dostupné 
online: https://www.jstor.org/stable/40542980?seq=1.
280 NĚMEČEK, Jan, ed.  Československo-sovětské  vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty, 
Praha 1998, str. 141.
281 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 195.
282 Například během jednoho z pohřbů padlého sovětského důstojníka pronesl nad jeho hrobem řeč rusínský 
komunista a nadšeně mluvil o odtržení Podkarpatské Rusi od Československa a jejím připojení k Sovětskému 
svazu.  Jeho  projev  však  přerušil  sovětský  důstojník  a  nakázal  mu  mlčet.  FEIERABEND,  Ladislav,  Karel, 
Politické vzpomínky III., Praha 1994, str. 193.
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osvobozeného území v čele s ministrem Františkem Němcem, která vznikla 3. srpna 

1944.  Do  SSSR se  vládní  delegát  Němec  vypravil  21.  srpna  1944.283 Odtud  měl 

pokračovat  na  osvobozená  území.  Tato  delegace  byla  pod  silnou  Gottwaldovou 

kritikou,  který  vnímal  jejího  představitele  jako  zkompromitovanou  osobu.  Kvůli 

silným bojům v Dukelském průsmyku a Slovenskému národnímu povstání se však tato 

delegace dostala na Podkarpatskou Rus až v říjnu 1944.284

Vládní delegát Němec zaslal 1. listopadu 1944 poměrně optimisticky laděnou depeši, 

ve  které  sděloval  vládě,  že  se  ujal  administrativy  osvobozeného  území.  Odeslal 

symbolický  pozdrav  Stalinovi  a  Šrámkovi  a  vyjádřil  své  naděje  ohledně  brzkého 

příjezdu  Edvarda  Beneše  na  osvobozená  území.  NKID  však  tuto  depeši  důrazně 

dementovalo s tím, že považuje zmínku o ujmutí  se administrativy za přehnanou a 

návrhy  na  Benešův  příjezd  za  iluzorní,  jelikož  celá  Podkarpatská  Rus  je  dosud 

válečnou zónou.285

Na přelomu října a listopadu už prezidenta Beneše jímal strach ze sovětské činnosti v 

Užhorodě i jiných městech, kde se sice po listopadových volbách formovaly oblastní 

národní výbory, ale pod sovětskou taktovkou. Ztělesněním snahy některých Rusínů o 

připojení  Podkarpatské  Rusi  k  SSSR  se  stala  osobnost  předního  ukrajinského 

komunisty Ivana Turjanici, který však bral větší ohledy na přání Sovětů než Rusínů. 

Klíčovými oblastmi sovětského vlivu se staly okresy Chust, Rachovo, Sevljuš, Tačevo 

a Volové, které byly ještě v listopadu 1944 vnímány jako válečné pásmo podléhající 

4. ukrajinskému frontu a jeho velení.286 Osazenstvo Národních výborů bylo z velké 

části obsazeno komunisty.  Zemský národní výbor v Užhorodě, jehož předsedou byl 

zvolen Ivan Turjanica, navíc proklamoval, že o navrácení do Československa nestojí a 

vyzvala Františka Němce, aby opustil zemi. Generál Hasal (krycí jméno Nižborský), 

který formoval na Podkarpatské Rusi čs. vojsko, byl pod nátlakem Sovětů, kteří však 

tvrdili, že zaujímají neutrální postavení, donucen tuto činnost ukončit, jelikož případní 

dobrovolníci měli narukovat do Rudé armády.287 Touto činností Sověti přímo porušili 

smlouvu z prosince 1943, ale i smlouvu z května 1944.288 

283 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 14, Depeše odeslané č. 1919, 21. srpna 1943.
284 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 273.
285 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 16, Depeše došlé č. 2590, 1. listopadu 1944.
286 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Depeše z Moskvy do Londýna 1941‒1945, 11. prosince 
1944.
287 O skutečnosti, že rusínští dobrovolníci, kteří vstoupili do aktivní služby žádají (prostřednictvím výboru v 
Mukačevě) o propuštění a následné zařazení do služeb Rudé armády informoval Hasal MNO (11. prosince 1944) 
a zároveň upozorňuje, že situaci již nemá plně v rukou. Podle Hasala hrozí v blízké době spontánní odchod 
vojáků pod vlivem agitace. ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Depeše z Moskvy do Londýna  
1941‒1945, 11. prosince 1944.
288 FEIERABEND, Ladislav, Karel, Politické vzpomínky III., Praha 1994, str. 193‒194.
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Dalším sabotováním činnosti  vládního delegáta  Němce na osvobozeném území byl 

zákaz pro použití vysílačky, kterou byl sice vybaven. ale bez sovětského souhlasu ji 

nemohl použít.289

Komplikace  činnosti  vládního  delegáta  Němce  ze  strany  rusínských  komunistů  a 

Sovětů se snad dala i čekat. Co však muselo být pro Františka Němce i čs. vládu velmi 

nepříjemným  překvapením,  byl  příjezd  zpravodajských  (osvětových)  důstojníků  z 

armádního sboru gen. Svobody.  Tato skupina, vedená mjr. Reicinem, prováděla od 

listopadu 1944 na Podkarpatské Rusi komunistickou agitaci a škodlivě zasahovala do 

politických  jednání  mezi  čs.  vládní  delegací  a  místním  obyvatelstvem.  Generál 

Svoboda se v březnu 1945 svěřil Drtinovi s tím, že činnost čs. armádních zpravodajců 

byla skutečně nevhodná, ale že rozkaz k jejich odeslání mu byl předán od nadřízených 

sovětských orgánů.290

O osudu Podkarpatské Rusi bude definitivně rozhodnuto až v příštích dvou letech, ale 

základy pro nešťastný konec této země byly položeny již v roce 1944. 

8.4 Český Malín

Spojenecká  vítězství  a  radostná  očekávání  brzkého  konce  války  zakalila  v 

československém prostředí   nebývale  krutá  událost.  Jedná  se  o  případ  vypálení  a 

vyvraždění  ukrajinské  obce  Český  Malín,  která  leží  v  severozápadní  Ukrajině  ve 

Volyňské oblasti. Obyvatelstvo této obce tvořili většinou volyňští Češi, kteří se zde 

usídlili již v 18. století. Ačkoliv samotná akce proběhla již 13. července 1943, tak do 

širšího povědomí čs. politiků se dostala až v dubnu 1944, kdy se Volyň opět dostala do 

sovětských  rukou.  V oblasti  Českého  Malína  byla  v  době  vyšetřování  německého 

zločinu přítomna i  1.  čs.  brigáda,  na jejíž  důstojníky připadla  hlavní  role  v celém 

vyšetřovacím  procesu.  V  čele  vyšetřovacího  výboru  stanul  štábní  kapitán  justiční 

služby dr.  J.  Procházka.  Dalšími členy výboru byli  nadp. P.  Marcoelly,  por.  dr.  J. 

Hoenig, por. M. Šíma a por. H. Hermann. Svědectví podávali přeživší obyvatelé obce 

Český Malín ve složení: Jan Jiří Činka, Václav Václavovič Kinšt, Anna Jaroslavovna 

Pospíšilová,  Marie  Josefovna  Zajícová,  Ludmila  Václavovna  Činková,  Josef  Alois 

Martinovský, Antonín Ivanovič Žrout.291

289 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 14, Depeše odeslané č. 3077, 17. listopadu 1944.
290 Svobodovo  chování  ve  věci  sovětských  nařízení  k  vyslání  zpravodajců,  bylo  jím  omlouváno  skrze 
nedostatečné pochopení jeho situace v SSSR čs. vládou. Svoboda se dále snažil Drtinu přesvědčit o své věrnosti  
Benešovi a demokracii, ačkoliv tou dobou vedl s Gottwaldem rozhovory o svém přijetí do KSČ. Drtina se nechal 
od Svobody přesvědčit a pravdu o jeho věrolomnosti se dozvěděl až v době, kdy Svoboda zastával úřad ministra  
národní obrany. DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek II., Praha 1991, str. 15‒17.
291 AMZV,  Londýnský  archiv  1939‒1945:  Diplomatický  sbor  ZÚ  čsl.  Moskva,  kart.  č.  144,  Protokoly  o 
německých ukrutnostech ve volyňské obci Český Malín, 3. dubna 1944, str. 2‒3.
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Podle Josefa Aloise Martinovského292 se již 12. července kolem obcí Český Malín a 

Ukrajinský Malín shromáždilo asi 1500 německých vojáků (především jednotek SS, 

ale  i  několik  kozáků a  polských policejních  pracovníků)  a  velký  počet  nákladních 

vozidel  a  motocyklů,  jejichž  úkolem mělo  být  prošetření  rizika  vzniku a  podpory 

partyzánské činnosti.  Jediným jmenovaným německým důstojníkem byl  podle pana 

Martinovského jakýsi por. Fridrich Vögel. K masakru se později doznali voj. Martin 

Levandovski a německý četník Malek.293

Výpovědi  přeživších  obyvatel  Českého Malína  se shodují  na tom,  že 13.  července 

1943 okolo sedmé hodiny ranní dorazily do blízkosti obce německé jednotky, které 

vyhnaly obyvatele obce z domů a vedly je směrem k sousední obci Ukrajinský Malín. 

Na poli mezi obcemi byli  tito civilisté shromažďováni a rozřazeni do dvou skupin. 

První skupina byla  tvořena muži  a  druhá ženami  s  dětmi.  Z mužské  skupiny poté 

Němci vybrali přibližně 25 dobrovolníků, kteří měli obsluhovat povozy a pomáhat s 

rekvizicemi,  které  v  té  chvíli  probíhaly  v  liduprázdném  Českém  Malíně.  Tito 

dobrovolníci patří mezi důležité svědky, neboť byli z pozdějších násilností vyňati.294 

Nejdůležitější  moment  celého  německého  zákroku  se  odehrál  na  poli  nedaleko 

Českého  Malína.  Během  rozdělování  obyvatelstva  zaútočila  na  přítomné  německé 

vojáky  skupina  Banderovců  o  síle  přibližně  40  mužů  (armádní  příslušnost  těchto 

ozbrojenců není zcela jasná). Po krátké přestřelce, během níž byli zraněni 4 němečtí 

vojáci, nabraly věci rychlejší spád. Navzdory sdělení jednoho německého důstojníka, 

který Josefu Aloisi Martinovskému prozradil, že obyvatelstvo je z vesnice odváděno 

za účelem přezkoumání pasů, byly obě skupiny nahnány do stodol a jiných budov v 

Českém  Malíně  i  Ukrajinském  Malíně,  které  byly  následně  polity  benzínem  a 

zapáleny. Do několika stavení byly navíc vhozeny ruční granáty.295 

Ke 13. červenci měl  Český Malín 444 obyvatel  české národnosti,  26 polské a jiné 

národnosti a 14 ruských zajatců. Krátce před vyhlazením obce přibyli k obyvatelstvu 

ještě 4 Češi z okolních vesnic. Zabito bylo 374 Čechů (104 mužů, 161 žen a 105 dětí  

do 14 let) a 26 Poláků. V Ukrajinském Malíně bylo zabito 132 obyvatel. Z budov bylo 

zničeno přibližně 65 %. Téměř absolutní byly škody způsobené na domácím zvířectvu, 

které bylo německými vojáky odvedeno. Podle výkladu německých důstojníků, který 
292 Josef Alois Martinovský vylíčil celou událost v Kronice Českého Malína, jejíž součástí byla i folklórní píseň 
připomínající  a  důkladně popisující  vypálení  obce  a  zavraždění  jejich  obyvatel.HEROLDOVÁ,  Iva,  Druhá 
světová válka ve folklóru a dokumentech volyňských Čechů, in:  Český Lid, vol. 60, no. 1 (1973), str. 49‒57. 
Zpřístupněno 4. července 2020. Dostupné online: www.jstor.org/stable/42702502.
293 AMZV,  Londýnský  archiv  1939‒1945:  Diplomatický  sbor  ZÚ  čsl.  Moskva,  kart.  č.  144,  Protokoly  o 
německých ukrutnostech ve volyňské obci Český Malín, 3. dubna 1944, str. 13.
294 Tamtéž, str. 3‒10.
295 Tamtéž.
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podali starostům z okolních obcí, bylo důvodem k celé akci podezření na spolupráci s 

partyzány a nález zbraní v obci Český Malín.296

Dle mého názoru je důvodů ke zničení Českého i Ukrajinského Malína hned několik. 

Již  zmíněné  nálezy  zbraní  a  důkaz  o  existenci  partyzánských  oddílů  (napadení 

německých  vojáků  během  rozřazování  obyvatel  na  poli)  v  okolí  vesnic,  by 

německému velení stačily k odůvodnění vypálení. Dále poskytovalo rabování vesnic 

efektivní způsob k doplnění tolik žádaného proviantu. Konečným smyslem vypálení 

Českého  Malína  bylo  nejspíše  vytvoření  varovného  příkladu  okolním  obcím. 

Vypalování vesnic, jejichž obyvatelé byli  podezřelí z podpory partyzánů, patřilo na 

východní frontě bohužel k běžné praxi německé armády. Zvláště pak v Bělorusku a na 

Ukrajině.297 V žádném svědectví,  obsaženém ve vyšetřovacím protokolu z 3. dubna 

1944, však nebyla o předchozím působení partyzánů v okolí Českého Malína žádná 

zmínka a útok Banderovců překvapil obyvatele obcí stejně jako německé vojáky. Je 

proto  možné,  že  Němci  vypálili  obě  obce  spíše  preventivně,  aby  odradili  okolní 

obyvatelstvo od pokusů vést ozbrojený odpor.

Vypálení Českého Malína bylo silně propagačně využito při náboru volyňských Čechů 

do čs. brigády. Poté, co byla v únoru 1944 osvobozena volyňská města Rovno a Luck, 

byla čs. brigáda přeložena právě to těchto měst,  aby bylo možno rozšířit  její řady. 

Zájem volyňských Čechů byl ohromný. Početní stav brigády byl k 18. březnu 1839 

vojáků, ale již po třech dnech stoupl na 4010 vojáků a na konci měsíce již čítal 5325 

vojáků.298

8.5 Fierlinger, Beneš a Lublin

Po roztržce mezi polskou exilovou vládou (od července 1943 zastupována premiérem 

Stanisławem Mikołajczykem) a Sověty bylo  Stalinovi  jasné,  že s  jejich případným 

využitím pro dosažení svých velmocenských ambic nemůže ani v nejmenším počítat, a 

tak  bylo  nutné  vytvořit  alternativní  cestu  k  vybudování  Polska  pod  sovětskou 

taktovkou.  Naštěstí  pro  něj  nebylo  těžké  najít  Poláky  s  komunistickou  minulostí 

(například  Polskou  dělnickou  stranu  PPR299),  kteří  byli  natolik  antagonističtí  vůči 

296 AMZV,  Londýnský  archiv  1939‒1945:  Diplomatický  sbor  ZÚ  čsl.  Moskva,  kart.  č.  144,  Protokoly  o 
německých ukrutnostech ve volyňské obci Český Malín, 3. dubna 1944, str. 14.
297 SNYDER, Timothy, Krvavé země:Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Praha 2013, str. 231.
298 HEROLDOVÁ, Iva,  Druhá světová válka ve folklóru a dokumentech volyňských Čechů, in:  Český Lid, vol. 
60, no. 1 (1973), str. 49‒57. Zpřístupněno 4. července 2020. Dostupné online: www.jstor.org/stable/42702502.
299 Toto jméno bylo vybráno záměrně, aby nevzbuzovalo mezi konzervativní polskou veřejností špatný dojem. 
Ve skutečnosti se jednalo pouze o přejmenovanou polskou komunistickou stranu. Polská dělnická strana vznikla 
již v lednu 1942 a od listopadu ji řídil Wladislaw Gomulka. FRIEDL, Jiří a kol., Dějiny Polska, Praha 2017, str. 
499.
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polské minulosti prodchnuté myšlenkami Jozefa Pilsudského, že neváhali zaprodat i 

jeho budoucnost a spojit ji  s jedním z nejzvrhlejších politických režimů v dějinách 

lidstva. Z nich byl 21. července 1944 (Sověty uznán 26. července) vybudován Polský 

výbor národního osvobození, který vešel v obecnou známost jako Lublinský výbor, 

jehož předsedou se stal Edward Osóbka-Morawski. I přes nevraživost panující mezi 

Mikołajczykovou vládou a Sověty bylo rozhodnuto podpořit ofenzivu Rudé armády 

skrze akce Armiji Krajowe, které mají obsadit klíčová města těsně před příchodem 

Sovětů a zřídit zde polskou správu. Tento plán začal v lednu 1944 a skončil spolu s 

krvavým potlačením Varšavského povstání. Po něm už ztráceli polští demokraté na 

západě půdu pod nohama. 300

Spojenci a podporovatelé Mikołajczykovy vlády v čele s Velkou Británií si přáli, aby 

byl  polsko-sovětský spor o legitimní zastupování polského národa vyřešen tak, aby 

uspokojil  obě  strany.  Bylo  třeba  vyjít  vstříc  Stalinovým územním požadavkům na 

východní polské oblasti  a zároveň nedopustit  převzetí  práva na zastupování Polska 

Lublinským výborem,  což  by  de  facto  znamenalo  potvrzení  toho,  že  po  válce  se 

Polsko kompletně ocitne v pozici vazala sovětského svazu. Mikołajczyk by snad byl 

ochoten ke kompromisnímu urovnání sporu, ale jeho vláda byla názorově nejednotná. 

Tendence k přijetí sovětských požadavků na východní území a sestavení nové vlády se 

zastoupením  polských  komunistů  se  střetávaly  s  naprostým  odmítáním  jakékoliv 

spolupráce či rozhovorů se sovětskými představiteli. Po bezvýchodných jednáních v 

Moskvě byl Mikołajczyk nucen 24. listopadu 1944 rezignovat. Spolu s ním odešla i 

poslední šance na kompromis a snad i na vzkříšení demokratického Polska.301

Samotný vznik  Lublinského výboru by snad nebyl  pro legitimní  polskou vládu až 

takový  problém.  Podobně  ,jako  v  konfliktu  mezi  prozatímní  čs.  správou  na 

Podkarpatské  Rusi  a  místními  Národními  výbory,  se  jednalo  o  konflikt  dvou 

politických  koncepcí,  z  nichž  každá  měla  různé  patrony  a  různou  vizi  budoucího 

státního uspořádání. Problém byl v tom, že oproti Národním výborům na Podkarpatské 

Rusi,  neusiloval  Lublinský  výbor  pouze  o  prosazení  sovětských  nároků  na  polská 

území (zabraná v září 1939), ale zároveň zbavil polskou exilovou vládu jejího práva na 

300 REYNOLDS, Jaime,  Lublin versus 'London: The Party and the Underground Movement in Poland, 1944-
1945, in: Journal of Contemporary History 16, no. 4 (1981)str. 617-48. Zpřístupněno 14. června 2020. Dostupné 
online: www.jstor.org/stable/260339.
301 Stanisław Mikołajczyk byl ze sovětské strany vnímán relativně kladně. Stalin doufal, že jeho přítomnost v 
chystané  kombinované  polské  vládě  (demokraté  a  komunisté)  by  budila  dojem kontinuity  s  kurzem,  který 
nastavil již Sikorski a v osvobozeném Polsku by tato vláda proto nepůsobila v takovém kontrastu se zažitou 
polskou  nedůvěrou  vůči  Sovětům  a  komunismu  obecně.  Po  jeho  rezignaci  a  příchodu  nového  premiéra 
Arciszewskeho, který se profiloval silně antisovětsky již nebyla dohoda možná. TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident  
Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 136‒139.
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oficiální zastupování polského národa, čímž dal najevo, že se mu jedná o uchopení 

moci ve státě a jeho podřízení Sovětskému svazu. Této děsivé analogie si byli vědomi 

Fierlinger, Beneš, Ripka, ale i Sověti. Právě na tuto podobnost vsadil Stalin, když se 

při přesvědčování čs. vlády, aby uznala Lublinský výbor jako legitimní polskou vládu, 

rozhodl použít tvrdší přístup než obvykle. Beneš nechtěl rozhněvat Brity, ale zároveň 

se  obával,  že  při  odmítnutí  by  proti  němu  Sověti  vytvořili  na  osvobozeném 

slovenském území čs. verzi Lublinského výboru a pohřbili by tak posledních pět let 

jeho politické práce.302

Další analogii mezi kauzou Lublin a čs. vládou lze najít v problematice hranic. Pro 

Poláky  byla  vážnost  ztráty  východních  hranic  srovnatelná  s  vážností  Mnichovské 

dohody  pro  ČSR.  Je  zarážející,  že  v  jednáních  o  polských  východních  hranicích 

stanuli, podobně jako  tomu bylo v Mnichově, na jedné straně demokratické mocnosti 

a na straně druhé brutální  diktátor.  Churchil  navíc na Mikołajczyka vyvíjel  nátlak. 

Hrozil  mu,  že pokud se Sověty nedospěje ke kompromisu,  tak o celé  kauze řekne 

světu, a že polští demokraté ztratí i poslední sympatie u světové veřejnosti , která by se 

mohla domnívat, že kvůli svým vlastním zájmům riskují rozkol v táboře Spojenců.303

Fierlingerova role neměla zpočátku této kauzy až takový význam. Fungoval pouze 

jako zdroj  informací,  které  sděloval  poměrně  věrně.  Změna  nastala  ve  chvíli,  kdy 

Sovětský  svaz  uznal  Lublinský  výbor  za  jedinou  existující  polskou  vládu  a  začal 

naléhat  na čs.  vládu,  aby tak učinila  rovněž.  Akcentoval  přitom navíc dlouhodobé 

konfederační  snahy i  kulturní  blízkost  obou států.  Fierlinger  měl  v tomto procesu, 

jehož výsledek nebylo těžké předvídat,  roli  „hodného policisty“,  zatímco Stalinovi, 

Molotovovi  a  i  jiným  členům NKID  připadla  role  „zlého  policisty“.  Cílem  bylo, 

přimět Beneše a čs. vládu oficiálně uznat Lublinský výbor za jediného legitimního 

zastupitele polského státu. K tomuto rozhodnutí nakonec dospěla ministerská rada čs. 

republiky dne 30. ledna 1945.304

Otázka  postoje  čs.  vlády  vůči  Lublinskému  výboru  se  stala  Fierlingerovi  téměř 

osudnou,  když  naprosto  přecenil  svůj  vliv  i  postavení  v  rámci  celé  čs.  politické 

hierarchie.  Dne  25.  července  1944  zaslal  Edwardu  Osóbkovi-Morawskému 

blahopřejný telegram.  V něm vyjádřil  kromě gratulací  a přání  brzkého osvobození 

celého  Polska  i  vytvoření  jakéhosi  velkého  obranného  paktu  mezi  Polskem, 

302 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 311‒317.
303 Británie si tedy v říjnu 1944 částečně zopakovala svou mnichovskou roli appeasera, když dohlížela na jednání 
o odstoupení území menšího demokratického státu větší diktatuře. Není náhodou, že z těchto jednání pochází i  
tzv. Procentová dohoda, která rozdělovala Balkán na sovětské a spojenecké sféry vlivu podle procent, která měla 
vyjadřovat míru vlivu v dané zemi. KVAČEK, Robert, Diplomaté a ti druzí, Praha 1988, str.316‒320.
304 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 141.

109



Československem a SSSR. Následující den přišla obdobně laděná odpověď Osóbki-

Morawského, který rovněž vyjádřil přání k vytvoření zmíněné aliance.305

Lehkovážné Fierlingerovo jednání během procesu, který skončil uznáním Lublinského 

výboru  čs.  vládou  si  Beneš  plně  uvědomoval,  ale  přímé  kroky  k  jeho  ukončení 

neučinil. Neodvolal Fierlingera, nýbrž mu pouze poslal instrukce, kterými ho hodlal 

usměrnit. Až příliš slušně mu vytkl jeho vstřícné chování vůči Lublinskému výboru, 

které mohlo budit dojem, že sám Fierlinger vyjadřuje v této věci i oficiální čs. zájmy, 

což nebyla pravda. Vyjadřoval tím snad jen zájmy své a zájmy KSČ.306

Fierlingerova telegramu si však kromě čs. vlády všimli také Britové a Američané, kteří 

v  polovině  srpna  1944  důrazně  protestovali  proti  velvyslancově  chování  a  žádali 

ujištění, že čs. vláda o jeho úmyslech neměla ponětí.  To jim také bylo poskytnuto.  

Fierlinger  si  možnost  špatného  vyznění  celého  textu  uvědomoval  a  ujišťoval  své 

nadřízené v Londýně, že telegram nebude zveřejněn. K jeho zklamání se tak nestalo a 

plný text  telegramu byl  čten v moskevském rozhlase,  vyšel  tiskem v amerických i 

britských  novinách  a  německá  zpravodajská  služba  ho  propagačně  využila  proti 

Sovětům i Čechoslovákům.307 

Na konci léta 1944 se ve věci Fierlingerovy oddanosti Benešově politické linii udála 

ještě jedna změna. Na večírku u gen. Píky se Prokop Drtina dostal do ostré hádky s 

Václavem Kopeckým, který napadl jeho rozhlasové projevy. Drtina mu oponoval tím, 

že celé jeho politické uvažování se řídí vůlí  prezidenta Beneše, kterého tím pádem 

Kopecký nepřímo napadá. Mlčení okolních hostů neučinilo na Drtinu takový dojem, 

protože si uvědomoval, jakou pozici Kopecký a KSČ v SSSR zaujímají, ale překvapilo 

ho, že Fierlinger do hádky nezasáhl.  Fierlinger si totiž nikdy předtím nenechal ujít 

žádnou politickou debatu, zvláště když měl možnost podpořit v ní Edvarda Beneše.308 

Není  však  jasné,  zda  Fierlinger  právě  v  této  době  ztratil  svou  víru  v  Benešovu 

koncepci vyrovnané československo-sovětské spolupráce, nebo jestli ji ztratil již dříve 

a teprve v této době si byl jist, že si vybral vítěznou stranu, a že již může odkrýt karty.

Druhá  varianta  je  pravděpodobnější,  protože  ještě  před  odesláním  blahopřání 

Lublinskému výboru byl Benešem varován, že se proti němu v Londýně formuje silná 

opozice mezi vládními i armádními činiteli. Beneš mu doporučil, aby se krotil ve stylu 

psaní depeší a nevyvolával proti sobě žádné negativní projevy. V takové situaci by 

305 BALCERAK, Wieslaw,  Dokumenty a materiály k dějinám československo-polských vztahů v letech 1944‒
1948, Praha 1985, str. 23‒24.
306 NĚMEČEK, Jan, ed.  Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty 2.  
díl, Praha 1998, str. 446‒448.
307 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 14, Depeše odeslané č. 1903, 19. srpna 1944.
308 DRTINA, Prokop, A nyní promluví Pavel Svatý..., Praha 1946, str. 646‒647.
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blahopřejný  telegram odeslal  jedině  velice  sebejistý  člověk,  který  ví,  že  vsadil  na 

správnou kartu.309

8.6 Karpatsko-dukelská operace a kauza Kratochvíl

Se zhoršující situací povstalců na Slovensku se stával požadavek pomoci Rudé armády 

stále  akutnějším.310 Snad  aby  zchladila  Stalinovy  představy  o  sovětizaci  střední 

Evropy, vyžádala si čs. vláda i pomoc Velké Británie, ačkoliv stále dbala na sovětské 

mocenské zájmy a brala ohledy na jejich připomínky.311

Hlavní pomocí SNP měla být Kapratsko-dukelská operace, jejímž cílem bylo dobytí 

Krosna, překonání Dukelského průsmyku a konečně vniknutí na území Slovenska v 

oblasti Prešova. Stokilometrová vzdálenost měla být překonána za pět dní. Klíčový 

prvkem měla být rychlost při provedení bojových akcí. Celá operace však trvala více 

než měsíc.312 

V souladu s politikou československo-sovětské vojenské spolupráce313 postupoval  s 

Rudou armádou na pomoc povstalcům i 1. čs. armádní sbor (velitel Jan Kratochvíl), 

který  se  v  květnu 1944 zformoval  v  oblasti  Volyně  a  Bukoviny,  a  který  v  rámci 

Karpatsko-dukelské  operace  podléhal  38.  armádě  1.  ukrajinského  frontu.  Jeho síla 

čítala  čtyři  brigády  (dvě  pěší,  tanková  a  paradesantní),  pět  pluků  dělostřelectva  a 

podpůrné jednotky. Celkem bylo za čs. stranu zapojeno přes 16 000 lidí.314

Na sovětské straně byli do bojů zapojeni vojáci 1.ukrajinského frontu (38. armáda, 2. 

letecká  armáda,  1.  jezdecká divize  a  25.  tanková divize)  a  4.  ukrajinského frontu. 

Počet sovětských vojáků dosahoval před začátkem operace přibližně 363 000 mužů. 

Komplikovaný terén však neumožňoval náležité využití takové lidské síly.315

309 A AV ČR, fond Edvard Beneš IV./2, kart. č. 35, KOR‒119, Dopis Edvarda Beneše Fierlingerovi do Moskvy, 
duben 1944.
310 Již 30. srpna (den po vypuknutí SNP) Československé ministerstvo zahraničí poslalo Zdeňku Fierlingerovi  
instrukce k tomu, aby se ihned obrátil na sovětskou vládu s žádostí o pomoc slovenským povstalcům. Jednalo se  
o  provádění  vojenských  výsadků,  bombardování  spojů  a  shozy  munice,  potravin  a  lékařského  vybavení. 
NĚMEČEK, Jan, ed. Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945: dokumenty 2. díl, 
Praha 1998, str. 279.
311 Celá záležitost vojenské pomoci od Velké Británie měla být  řešena spíše politicky.  Podle Fierlingera byl  
postoj  Sovětů  v  této  problematice  zdrženlivý  a  on  sám  navrhoval,  aby  byly  konkrétní  návrhy  předloženy 
spojenecké komisy v Londýně. ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Depeše z Moskvy do Londýna 
1941‒1945, 7. září 1944.
312 SVOBODA, Ludvík, Z Buzuluku do Prahy, Praha 1974, str. 304.
313 Součástí této politiky byl kromě 1. čs. armádního sboru i přesun čs. pilotů z Anglie do SSSR a následně na  
osvobozené území ČSR. Tento přesun schválila sovětská strana 9. prosince 1944 a ochotně zaslala i organizační  
návrhy. Letci se měli zformovat v 1. čs. smíšenou leteckou divize o třech leteckých plucích. Divizním velitelem 
byl navržen pplk. Budín. ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Depeše z Moskvy do Londýna 1941‒
1945, 9. prosince 1944.
314 RICHTER, Karel, Cesta domů vedla ohněm, Praha 1989, str. 15.
315 КРИВОШЕЕВ,  Григорий,  a  kol.,  Россия  и  СССР  в  войнах  XX  века:  Потери  вооруженных  сил:  
Статистическое исследование, Москва 2001. Zpřístupněno 20. června 2020 Dostupné online: http://lib.ru/M
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Samotná  sovětská  ofenziva  byla  zahájena  8.  září  1944  postupem  1.  ukrajinského 

frontu ve směru Krosno-Dukla. Současně měl postupovat i 1. čs. armádní sbor, jehož 

úkolem bylo dobytí Prešova. Kvůli špatně zaměřené palbě sovětského dělostřelectva 

však nebyly přední obranné německé linie vážněji poškozeny a útočící  jednotky se 

setkaly s  houževnatým odporem.  Československé jednotky doznaly v boji  určitých 

úspěchu při plnění zadaných úkolů a 11. září obsadily Ivlju, zatímco sovětské síly byly 

vázány  v  prostoru  osvobozeného  Krosna.  Díky  jejich  pomalejšímu  postupu  mohli 

Němci  posílit  svá  obranná  postavení  a  11.‒15.  září  dokonce  přejít  do  protiútoku. 

Obtížnost  bojových střetů  i  silné ztráty si  začaly vybírat  svou daň na  morálce  čs. 

vojáků a došlo i k zastřelení několika dezertérů.316

Již po dvou dnech od zahájení operace bylo jasné, že cíle nebude dosaženo rychle a 

překvapivě. Uspěchaný plán provedený bez delších příprav způsobil, že celá operace 

přešla ve vleklé poziční boje s minimálním ziskem území. Maršál Koněv přičítal vinu 

za  neúspěchy  svým  velitelům  a  rozhodl  se  pro  jejich  výměnu.  Kromě  některých 

sovětských velitelů přišel o svou pozici v rámci operace i generál Kratochvíl317, jenž 

byl ve své funkci velitele 1. čs. armádního sboru nahrazen Ludvíkem Svobodou.318 Při 

svém setkání  s  Fierlingerem (21. září  1944) Kratochvíl  tvrdil,  že  pomalý  postup a 

konečný  neúspěch  1.  čs.  armádního  sboru,  během  první  fáze  Karpatsko-dukelské 

operace,  byl  zaviněn  selháním dvou  zúčastněných  slovenských  divizí.  Sověti  sice 

potvrdili účast slovenských divizí v boji, ale ve výsledném šetření označili za hlavního 

viníka neúspěchu čs. vrchní velení v čele s gen. Kratochvílem. I podle Fierlingera byl 

jejich soud velmi přísný.319

EMUARY/1939 1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt#w06.htm-_Toc536603396
316 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, Depeše z Moskvy do Londýna 1941‒1945, 21. září 1944.
317 O odvolání Kratochvíla nebyl Londýn předem informován. A to i přes fakt, že za ustanovení voj. velitele čs.  
jednotek v SSSR odpovídá prezident ve spolupráci se Sověty. MNO se obávalo negativního dopadu na morálku 
jednotek a obecné zhoršení vztahů. Ačkoliv Svoboda požíval mezi vojáky 1. čs. armádního sboru velké vážnosti  
a důvěry, mohla tak radikální změna ve velitelské struktuře skutečně podkopat morálku obyčejných vojáků, kteří  
měli spoustu pochybností už od prvních neúspěchů operace. ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart. č. 34, 
Depeše z Moskvy do Londýna 1941‒1945, 19. září 1944.
318 RICHTER, Karel, Cesta domů vedla ohněm, Praha 1989, str. 36.
319 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 16, Depeše došlé č. 2550, 26. října 1944.
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Obrázek č. 8 Maršál Ivan Koněv a Olga Fierlingerová

Ve věci převzetí velitelské funkce Ludvíkem Svobodou a jeho následující činnosti v 

rámci  Karpatsko-dukelské  operace  je  nutné  zmínit  i  smutnou  skutečnost,  že  právě 

během  nejtěžších  bojů  byl  Svoboda  zpraven  o  zavraždění  jeho  syna  Miroslava  v 

koncentračním  táboře  Ravensbrück.  Ve  Svobodových  deníkových  záznamech  je 

možné číst  jeho časté  poznámky,  ze kterých vyplývá  jeho starost  o osud rodiny v 

Protektorátu. Ačkoliv se jeho manželka Irena a dcera Zoe zachránily a přežily válku, 

tak musela zpráva o smrti  syna Svobodu citelně zasáhnout a možná i ovlivnit  jeho 

způsobilost pro velení 1. čs. armádnímu sboru.320

Kratochvílovo odvolání a jeho nahrazení Svobodou muselo na MNO budit podezření, 

že  bylo  učiněno  z  politických  příčin.  Také  tomu  tak  bylo,  protože  neshody  mezi 

Kratochvílem a  Svobodou se  táhly  již  od  léta  1943  kvůli  sporům o velení  1.  čs. 

brigády. Další důvody však byly čistě vojenského charakteru. Maršál Koněv vytýkal 

gen.  Kratochvílovi  špatné  řízení  velitelského  sboru,  neschopnost  vedení 

organizovaného  boje,  slabou  velitelskou  autoritu  a  pomalý  postup  čs.  jednotek.321 

Podobné  příčiny  však  stály  za  odvoláním  mnoha  sovětských  velitelů,  a  tak  se 

Kratochvílův případ zpočátku nijak nelišil.

Karpatsko-dukelská operace pokračovala ještě mnoho týdnů, ale o jejím výsledku bylo 

rozhodnuto již mezi 8.‒19. zářím 1944. Rudá armáda ztratila moment překvapení a 

ztráty začaly prudce narůstat. Německá obrana navíc sílila s divizemi přisunutými ze 

západu.  I  přes  úspěšné  dobytí  města  Dukla  a  fakt,  že  některé  menší  jednotky  1. 

320 SVOBODA, Ludvík, Z Buzuluku do Prahy, Praha 1974, str. 58.
321 Maršál Koněv vytýkal Kratochvílovi pomalý postup čs. jednotek. Ten však byl zapříčiněn zpožděním, které 
nabrala  velitelská  struktura  1.  ukrajinského frontu při  komunikaci  mezi  vrchním velením a  nižšími  veliteli. 
Rychlost postupu sovětských jednotek byla navíc stejně pomalá (v některých případech ještě pomalejší) jako v 
čs.  případě.  ANM, Zdeněk  Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  34,  Depeše  z  Moskvy do  Londýna  1941‒1945, 
29. září 1944.
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jezdecké  divize  již  pronikly  k  čs.  hranicím,  nebylo  dosaženo  území  ovládaného 

slovenskými povstalci, aby mohli být podpořeni Rudou armádou.322 

Dne 30. září 1944 začala další ofenziva s cílem proniknout Dukelským průsmykem na 

slovenské  území  ve  větším  počtu.  Nepříznivé  počasí  však  znemožnilo  leteckou 

podporu. Postup tanků stěžoval stísněný terén, který byl ideální k použití pancéřových 

pěstí, schopných zničit tank na jeden přímý zásah. Tanky hrály důležitou roli zejména 

během bojů na polské straně Dukelského průsmyku, kde jich bylo možno efektivně 

využít.  Dne  6.  října  1944  začal  německý  odpor  polevovat  a  v  noci  se  německé 

jednotky stáhly, aby vyklidily průsmyk a vytvořily nové obranné pozice na slovenské 

straně průsmyku.  Po překročení  průsmyku  se sovětské a  čs.  jednotky opět  musely 

přeskupit  a  připravit  další  útok,  aby rozšířily  nástupní  prostor  pro  širší  postup  do 

slovenského  vnitrozemí.  Němci  však  dostávali  další  posily  a  v  určitých  místech 

dokonce početně převyšovali přítomné jednotky Rudé armády.323

Boje  na  slovenském úpatí  Karpat  pokračovaly  až  do  28.  října  1944.  Během nich 

značně narostly ztráty 1. čs. armádního sboru  i Sovětů. Byly sice postupně získány 

menší vesnice na slovenské straně průsmyku, ale i tak byla situace sovětských vojáků 

špatná.324 Jelikož bylo koncem října 1944 SNP potlačeno, nebyl již důvod prodlužovat 

boje  na  jih  od  Dukelského  průmyslu  a  celá  operace  byla  zastavena.  Proces 

osvobozování  Slovenska  se však nezastavil,  a  tak  mohla  již  půl  roku po skončení 

Karpatsko-dukelské operace zasednout v Košicích 1. poválečná vláda ČSR.

322 RICHTER, Karel, Cesta domů vedla ohněm, Praha 1989, str. 50.
323 Tamtéž, str. 89‒105.
324 Tamtéž, str. 105‒112.
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9. Rok 1945

Pravděpodobně  nejdůležitějším rokem v rámci  československo-sovětských  vztahů  byl  rok 

1944. Během něho byla učiněna lepší i horší politická rozhodnutí, která se však měla naplno 

projevit teprve v roce 1945. Ačkoliv byl tento rok v českém prostředí naplněn spoustou veselí 

a  nadějí  kvůli  konci  Druhé světové války,  byl  i  plný smutných událostí.  Československo 

definitivně  ztratilo  Podkarpatskou  Rus,  Košická  vláda  vytvořila  základ  pro  převzetí  moci 

komunisty,  vypuklo  Pražské  povstání,  jenž  mohlo  snadno  skončit  obrovským  masakrem 

civilistů a konečně došlo k provedení dlouho připravovaného odsunu čs. obyvatel německé 

národnosti.

9.1 Československá vláda na osvobozeném území

I přes optimistické a pochvalné projevy Jana Masaryka z konce roku 1944325, týkající 

se vztahů mezi exilovou vládou a sovětskými zástupci na osvobozeném území, byla 

skutečná situace značně odlišná. 

Pomineme-li  politicko-správní  nesnáze  na  Podkarpatské  Rusi,  stála  před  exilovou 

vládou další těžká zkouška. Bylo nutné přenést vládní pravomoci i samotnou vládu na 

čs. území,  stabilizovat  situaci  nově osvobozených oblastí  a zabránit  tak případným 

nepokojům a nesrovnalostem v retribuční justici.

Tento úkol však nekomplikovala jen obava ze sovětského vměšování. Ještě koncem 

roku 1944 došlo na rozpočtovém jednání Státní rady k mimořádné události. Postaral se 

o to její člen a bývalý předseda Rudolf Bechyně (sociální demokracie). Během jednání 

dne 21. prosince 1944 ostře napadl prezidenta Beneše a zpochybnil nejen jeho pozici 

prezidenta,  ale  i  legalitu  celé  exilové  vlády.  I  když  byly  jeho  námitky  a  výtky 

jednoznačně  odmítnuty,  nebylo  proti  němu  nijak  zakročeno,  protože  byl  již  velmi 

nemocný. Beneš ani Šrámek nechtěli,  během blížícího se konce exilového působení 

vlády, otevírat nové rány. Bechyně byl navíc politicky izolovaná osoba a nehrozilo, že 

by se kolem něj utvořila silnější frakce.326

Mezistranické rozpory a osobní averze hodlal Beneš vyřešit skrze vládu, která by byla 

budována  na  principu  Národní  fronty.  Zastoupení  všech  stran  bez  kolaborantské 

minulosti by teoreticky mělo vytvořit široký názorový prostor, který by budil dojem 

odklonu od prvorepublikových politických tradic (ostrakizovaná KSČ, skupina Hrad, 

325 Masaryk  ve  svých  tehdejších  projevech  vyjadřuje  až  příliš  velké  díky  „velkému  státníku  a  vojevůdci“ 
Stalinovi a Rudé armádě za osvobozování čs. území. Těžko uvěřit, že by ministr zahraničních věcí neměl přehled 
o nepravostech, které Sověti působily demokratických zástupcům exilové vlády (gen. Kratochvíl a vládní delegát  
Němec) MASARYK, Jan, Volá Londýn, Londýn 1948, str. 289.
326 FEIERABEND, Ladislav, Karel, Politické vzpomínky III., Praha 1994, str. 201‒204.
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Pětka atd.).  Národní fronta měla sloužit  jako přípravná platforma pro volby v roce 

1946, do kterých mohly kandidovat pouze strany a uskupení zastoupené v Národní 

frontě. Tím by zároveň padla možnost vzniku opozice,  což bylo v době poválečné 

obnovy poměrně vítané, jelikož bylo možno rychle a bez průtahů rozhodovat.327

Podle Benešova tajemníka Eduarda Táborského odjížděl prezident na svou cestu do 

Kremlu (11. března 1945) v poměrně rezignované náladě, jelikož nedávno prodělal 

ošklivý záchvat mrtvice a byl  velmi unavený. Z Moskvy měl jet přímo do Košic a 

stanout  u  vzniku  první  poválečné  čs.  vlády.  Jako  politický  realista  si  nejspíše 

uvědomoval,  že  v  příštích  měsících  bude  nucen  sklízet  plody  své  politiky  od 

Mnichova  až  dosud.  Stejně  tak  věděl,  nebo  alespoň  tušil,  že  ne  všechny  budou 

dobré.328

Cestovní plán nebyl ještě v posledních dnech před Benešovým odjezdem z Londýna 

všeobecně přijat. Ladislav Feierabend ho varoval, že návrat přes Moskvu a jednání o 

vládě v Kremlu, mu znemožní takovou rozhodovací možnost, jakou mohl požívat v 

Londýně. Beneš doufal, že díky výhradnímu právu na Ministerstvo zahraničních věcí a 

skrze  zákaz  jednotné  stranické  příslušnosti  ministrů  určitých  rezortů  (Ministerstvo 

vnitra a Ministerstvo národní obrany),  ochrání budoucnost státu před KSČ i jinými 

stranami, které by usilovaly o uchopení totální moci. Feierabend ho upozornil ještě na 

zabezpečení  Ministerstva zemědělství,  které  by mělo  v prvních poválečných letech 

hrát klíčovou úlohu, ale Beneš to zamítl, protože hospodářská ministerstva nemohou 

připadnout nesocialistům.329 

O realizaci jednání směřujících k sestavení první poválečné vlády začali v Londýně 

uvažovat  krátce  po  osvobození  Košic  Rudou  armádou.  Na  čs.  velvyslanectví  v 

Moskvě byly 23. ledna 1945 zaslány instrukce, aby Fierlinger zajistil telegrafický styk, 

prezidentovy  šifry,  přepravu  kancelářského  materiálu  a  upozornil  Sověty  i  na 

přítomnost cizích diplomatů (velvyslanci z USA a Velké Británie a vyslanci z Francie 

a Belgie).330 

Do  Moskvy  dorazil  Edvard  Beneš  17.  března  1945,  zatímco  Ripka  v  Londýně 

administrativně  likvidoval  československou exilovou vládu.  V Moskvě se započala 

jednání o programu nové vlády, který řešili především zástupci politických stran. 

327 Národní  fronta  byla  ve  skutečnosti  odklonem  nejen  od  prvorepublikových  tradic,  ale  i  od  ideálu 
demokratického státu, protože de facto určovala existenci politických stran, čímž svou pravomoc povýšila nad  
parlament i zákon. ŽALOUDEK, Karel, Encyklopedie politiky, Praha 1996, str. 261.
328 TÁBORSKÝ, Eduard, Prezident Beneš mezi Západem a Východem, Praha 1993, str. 223.
329 FEIERABEND, Ladislav, Karel, Politické vzpomínky III., Praha 1994, str. 215‒216.
330 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 14, Depeše odeslané č. 339, 23. ledna 1945.
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V  jednání  mezi  zástupci  České  strany  národně  sociální  (Jaroslav  Stránský,  Josef 

David,  František Uhlíř,  Prokop Drtina)  a KSČ, které se odehrálo 21. března 1945, 

převzali iniciativu komunisté a nehodlali ustoupit ze svých tří požadavků. Chtěli vládu 

na principu Národní fronty, udržení současného politického statu quo na Slovensku a 

funkci  předsedy vlády pro Zdeňka Fierlingera.331 V souvislosti  s  převzetím funkce 

předsedy  vlády  byl  Fierlinger  30.  dubna  1945  zproštěn  vedení  velvyslanectví  v 

Moskvě a 14. srpna 1945 zproštěn i funkce velvyslance.332

Obrázek č. 9 Fierlingerův návrat do Československa

Podstatná jednání  pro vznik budoucího vládního programu vedl především blok tří 

sociálních  stran  (sociální  demokraté,  národní  socialisté  a  komunisté)333.  Na  jeho 

setkání 24. března přednesl Gottwald návrh vládního programu o 32 stranách. Ačkoliv 

nekomunistické  strany  do  tohoto  dokumentu  mohly  zasahovat  a  diskutovat  o 

užitečnosti jednotlivých bodů, došlo jen k menším úpravám. Přispěl k tomu i rozkol v 

řadách sociálních demokratů, kde zůstal londýnské politické linii věren pouze Václav 

Majer. Jeho kolegové Zdeněk Fierlinger a Bohumil Laušman se až příliš podřizovali 

vůli KSČ.334 

Ze socialistických stran byli v nejsložitějším postavení národní socialisté. Ačkoliv v 

jejich řadách působila řada skvělých politiků (Feierabend, Drtina, Ripka, Zenkl), tak 

strana samotná se na konci Druhé světové války nacházela v desolátní situaci. Straně 

331 ANM,  Zdeněk  Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  34,  Depeše  z  Moskvy  do  Londýna  1941‒1945, 
21. března 1945.
332 AMZV, Zdeněk Fierlinger: osobní fond, kart. č. 8, Zdeněk Fierlinger-výkaz osobní.
333 V řízení jednání se měli střídat tři zástupci zúčastněných stran. Nicméně výběr zástupců zřetelně nadbíhal  
komunistům, protože  kromě Gottwalda  byly  dalšími  členy  Fierlinger  (za  sociální  demokraty)  a  David  (  za  
národní  socialisty).  David  byl  ještě  v  Londýně  považován  za  podpůrce  komunistické  vnitropolitické  linie. 
DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek II., Praha 1991, str. 18.
334 ANM,  Zdeněk  Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  34,  Depeše  z  Moskvy  do  Londýna  1941‒1945, 
26. března 1945.
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chybělo  organizované  a  efektivní  vedení.  Výběr  potenciálních  vůdčích  osob  byl 

naštěstí široký. Do národně sociální strany vstoupilo v roce 1945 mnoho nových členů, 

protože systém Národní fronty si vynutil zrušení či neobnovení některých stran a jejich 

členové tedy hledali nové působiště. Velkou část nově příchozích členů České strany 

národně sociální tvořili bývalí agrárníci, například Ladislav Feierabend. Jeho politická 

minulost  a  pravicové zaměření  ale  nebylo  tolerováno komunisty,  a  tak bylo  nutné 

sestavit nové vedení národních socialistů z osob, které by KSČ přijímala kladně a byla 

s nimi ochotná konstruktivně jednat. Volba nakonec padla na Josefa Davida, Huberta 

Ripku a Petra Zenkla, který byl zvolen předsedou strany.335

Komunisté  navrhli  sestavit  vládu  o  25  členech.  Jako  nástroj  sloužící  k  eliminaci 

národnostní majorizace byl navržen i princip, dle něhož měl českému ministrovi dělat 

náměstka politik slovenského původu a naopak. Jednání o vládě a jejím programu byla 

v podstatě dokončena již 30. března v Moskvě, ačkoliv na oficiální vyhlášení musela 

počkat až do 5. dubna v Košicích.336 Výsledky jednání svědčí o nepřipravenosti pevné 

koncepce  vládního programu ze  strany nekomunistických  stranických delegátů  a  o 

podceněném vlivu KSČ na některé sociální demokraty. 

Prezident  se  soustředil  na  sestavení  vlády  a  osobnostní  zastoupení  určitých  jejích 

rezortů,  které  bylo  dohodnuto  již  29.  března.  Nejvíce  překvapilo  umístění  Zdeňka 

Fierlingera do pozice předsedy vlády.  Valná většina demokraticky smýšlejících  čs. 

politiků v něj totiž ztratila důvěru. Dokonce i jeho dlouholetý přítel a ochránce Beneš 

se Feierabendovi svěřil s tím, že s Fierlingerem v poválečném politickém uspořádání 

ČSR  již  nepočítá.  I  zbytek  vládního  složení  působil  skličujícím  dojmem,  neboť 

naprostá  většina  ministerstev  padla  do  rukou  socialistům  (Sociální  demokraté, 

Komunistická strana Československa, Komunistická strana Slovenska). V zastoupení 

vlády navíc chyběly osobnosti domácího odboje, ačkoliv bylo za války proklamováno, 

že obnova státu se musí odehrávat v rámci spolupráce obou odbojových linií.337

Absencí domácích odbojových činitelů chtěl Beneš možná předejít rozporům, které by 

uvnitř  vlády  a  potažmo  i  Národní  fronty  mohly  nastat,  protože  nad  některými 

zúčastněnými politiky stále  visel  „přízrak  Mnichova“.  Nebo si  Beneš  uvědomoval, 

kam  celý  proces  utváření  vlády  směřuje  (posílení  pozice  komunistů  i  sociálních 

demokratů,  kteří  byli  nahlodáni  vnitřními  stranickými  třenicemi)  a  chtěl  vytvořit 

základ  pro  vybudování  negativního  obrazu  vlády,  aby  vzbudila  po  návratu  do 

335 KAPLAN, Karel, Únor 1948: komentované dokumenty, Praha 2018, str. 351‒352.
336 ANM,  Zdeněk  Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  34,  Depeše  z  Moskvy  do  Londýna  1941‒1945, 
29. března 1945.
337 FEIERABEND, Ladislav, Karel, Politické vzpomínky III., Praha 1994, str. 231‒232.

118



Československa odpor kvůli dojmu, že byla čs. společnosti vnucena lidmi, kteří ji v 

kritickou chvíli  opustili.  Vyvoláním nestability by pak bylo  možné eliminovat  vliv 

většiny socialistických stran a tím vyrovnat nepoměr sil, který se za války vytvořil. 

9.2 Ztráta Podkarpatské Rusi

Dne 25. ledna 1945 byl prezidentu Benešovi doručen dopis od Josefa Stalina. Týkal se 

záležitostí  na Podkarpatské Rusi a Stalin v něm Beneše skálopevně ujišťoval,  že o 

budoucnosti této oblasti nebude rozhodováno jednostranně, a že doufá v uspořádání 

rozhovorů,  které  diplomatickou cestou konečně rozhodnou,  komu tento sporný kus 

země  připadne.338 Beneš  sice  nechal  vzkázat  srdečné  díky  Stalinovi,  ale  jako 

celoživotní realista si nemohl nalhávat, že se tímto dopisem něco mění. Sověti již od 

podzimu 1944 prováděli na Podkarpatské Rusi sabotáže snahy čs. vládního delegáta i 

vojenských  činitelů  o  získání  kontroly  nad  oblastí.  Rušili  spojení,  prováděli 

nepovolenou  agitaci  v  čs.  armádě  i  mimo  ní,  svévolně  nabírali  do  Rudé  armády 

rusínské obyvatelstvo, ovládali rusínské politické organizace atd.

Vývoj událostí  na Podkarpatské Rusi od října 1944 do prosince 1945 a zkušenosti 

vládního delegáta Františka Němce si urgentně vyžádaly diplomatické uzavření celé 

otázky územní příslušnosti této oblasti. 

Proto  bylo  23.  března  v  Kremlu  zahájeno  jednání  mezi  zástupci  SSSR (Molotov, 

Zorin) a zástupci ČSR (Beneš, Masaryk, Fierlinger) o budoucnosti sporných území. 

Molotov začal jednání výčtem dokumentů a záznamů z let 1939‒1942, které se týkaly 

rozhovorů mezi Benešem, Bogomolovem a Majským. Zvláště se zaměřil na zprávu o 

rozhovoru s Majským ze dne 23. října 1939. Beneš měl toho dne Majskému vysvětlit, 

že  kvůli  sovětskému  záboru  východních  polských  oblastí  počítá  i  se  začleněním 

Podkarpatské  Rusi  do  SSSR,  aby tak  získal  společné  hranice  s  Československem. 

Beneš Molotovovi potvrdil, že připojení Podkarpatské Rusi považoval od roku 1939 

za přirozené a za tímto názorem si stojí i nyní.339 

Proces  připojení  se  podle  Molotova  neměl  odehrát  ihned,  ale  požadoval  po 

prezidentovi  ujištění,  že  k  němu  určitě  dojde.  Navrhl  proto,  aby  bylo  sepsáno 

prohlášení pro Nejvyšší sovět, ve kterém by bylo potvrzeno Benešovo stanovisko, a 

které  by  byl  důvěrné  povahy.  Hraniční  pásmo  oddělující  ČSR  a  SSSR  mělo  po 

připojení  Podkarpatské Rusi  vést  podél  hranice,  která  dělila  východní  Slovensko a 

338 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 14, Depeše odeslané č. 366, 25. ledna 1945.
339 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  36, Zápisy z porad  v Kremlu (Molotov,  Vyšinský,  Zorin, 
Beneš, Masaryk, Fierlinger), 23. března 1945.
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Podkarpatskou Rus, aby nedošlo již k žádným novým územním rozepřím. Zároveň by 

do celého procesu nemělo být zasahováno jinými mocnostmi a měl by se odehrávat 

jen mezi ČSR a SSSR. Jednání byla dokončena k velké sovětské spokojenosti.340

Prohlášení  o  připojení  Podkarpatské  Rusi  k  SSSR  bylo  prezidentem  sepsáno  a 

odesláno 26. března 1945. V něm bylo v podstatě pouze zopakováno to, co Beneš 

sdělil Majskému v říjnu 1939 a doplněna poznámka o hranicích, které byly dohodnuty 

na jednání 23. března v Kremlu.341

Obrázek č. 10 Fierlinger, Beneš a Zorin

Ačkoliv si Beneš přál, aby do procesu připojení Podkarpatské Rusi nezasahovaly cizí 

státy,  nebylo  možno  zabránit  zájmu  zahraničních  zpravodajských  úřadů  o  tuto 

problematiku. Zejména nacistická propaganda se podobnými třecími plochami, jakou 

představovala i Podkarpatská Rus, zabývala velice pečlivě, jelikož se snažila dokázat, 

že  spojenecké  svazky  v  táboře  protivníka  se  hroutí  a  brzy  dojde  k  válce  i  mezi 

demokratickým  západem  a  komunistickým  východem.  Německá  zpravodajská 

agentura  Deutsches  Nachrichtenbüro  (D.N.B.)  využila  pro  tento  účel  komentář  ve 

švédském  listu  Svenska  Dagbladet,  týkající  se  charakteristických  rysů  sovětské 

zahraniční politiky vedené vůči spojeneckým vládám. Jako příklad použil švédský tisk 

právě  Podkarpatskou  Rus.  D.N.B.  ve  své  zprávě  kritizuje  způsob,  jakým  Sověti 

využívají  své podřízené republiky,  aby tak nemuseli  dát najevo, že určitá  politická 

linie  pramení  přímo z Kremlu,  ale  že naopak Kreml  se zastává  přání  podřízených 

subjektů.342 Zmíněné  sovětské  chování  je  velmi  podobné  tomu,  čeho  byli  delegát 

340 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní  fond,  kart.  č.  36, Zápisy z porad  v Kremlu (Molotov,  Vyšinský,  Zorin, 
Beneš, Masaryk, Fierlinger), 23. března 1945.
341 ANM, Zdeněk Fierlinger-osobní fond, kart.  č.  36, Dopis Edvarda Beneše Nejvyššímu sovětu,  26. března 
1945.
342 AMZV,  Londýnský  archiv:  důvěrné,  kart.  č.  114,  D.N.B.  o  chystaném  připojení  Podkarpatské  Rusi  k 
Ukrajinské sovětské republice, 12. ledna 1945.
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Němec či gen. Hasal svědky v listopadu 1944, když se snažili zjednat na Podkarpatské 

Rusi prozatímní správu a stabilizovat oblast.

Vláda Velké Británie se ve věci změn čs. hranic vyjádřila v tom smyslu, že ačkoliv 

bude čs. vláda, po kapitulaci Německa, nabývat plné územně správní suverenity, tak 

by  bylo  lepší  s  případnými  zisky  či  ztrátami  čs.  území  vyčkat,  dokud  nebudou 

středoevropské hranice definitivně stanoveny v mírových jednáních.343 Britská vláda si 

možná pohrávala s myšlenkou podobné mírové konference, jako byla ta ve Versailles 

v roce 1919.

Březnová  jednání  v  Kremlu  de  facto  rozhodla  o  osudu Podkarpatské  Rusi,  ale  na 

ukončení martyria,  které se táhlo téměř rok, se čekalo až do června 1945. Dne 29. 

června 1945 byla mezi ČSR a SSSR podepsána smlouva, která definitivně připojila 

Podkarpatskou Rus k Sovětskému svazu v rámci Ukrajinské socialistické republiky. 

Oproti  Molotovovu  slibu,  že  hraniční  pásmo  bude  zachováno  podle 

východoslovenských  hranic,  bylo  k  SSSR  připojeno  navíc  i  několik  desítek 

čtverečních kilometrů, jejichž součástí byla i klíčová železniční trať Čop-Sianki. Češi 

a  Slováci  žijící  na  dotyčných  územích  mohli  zažádat  o  čs.  občanství  a  Rusíni  o 

sovětské.344

Z  hlediska  Benešovy  koncepce  politiky  vedené  vůči  SSSR  nebylo  předání 

Podkarpatské Rusi něčím neočekávaným. Beneš už od počátku války věřil v nutnost 

společných hranic a prostředkem k dosažení tohoto cíle byla ztráta Podkarpatské Rusi. 

Nicméně po záboru východních polských oblastí by tohoto cíle mohlo být dosaženo i 

bez ztrát  na čs. území.  Chování Sovětů na Podkarpatské Rusi po jejím osvobození 

však přesvědčilo Beneše, že bude lepší se nebránit jejímu předání. Obával se navíc, že 

v případě odmítnutí by Sověti aplikovali podobné chování i na Slovensku a hrozil by 

tak vnitřní konflikt v čerstvě osvobozeném Československu. 

9.3 Pražské povstání a Rudá armáda

Po dobytí Berlína a Hitlerově sebevraždě se stal Protektorát Čechy a Morava poslední 

baštou  organizovaného nacistického  odporu.  Právě  zde  měly  být  svedeny poslední 

osvobozovací boje v Evropě. S blížícím se koncem války se však stále více dostávala 

do  popředí  otázka  vlivu  v  jednotlivých  státech  osvobozených  od  nacismu. 

343 A AV ČR, fond Edvard Beneš II./1, kart. č. 351, Text formule ujednání s britským vyslancem Nicholsem, 27. 
března 1945.
344 BROD, Toman, Moskva: objetí a pouto, Praha 1992, str. 310.
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Československo nebylo výjimkou, ale oproti jiným budoucím členům komunistického 

bloku se stalo i dějištěm osvobozovacího procesu prováděného armádou USA. 

Snad  každý  čs.  politik,  který  ještě  věřil  v  možnost  zachování  demokratického 

Československa  doufal,  že  osvobození  provede americká  armáda.  Hrozilo  totiž,  že 

postupující  Rudá armáda by při transferech čs. politiků na nově osvobozená území 

protěžovala  komunisty,  kteří  by  tak  mohly  s  předstihem  uchopit  moc  ve  více 

regionech. Gottwald a Fierlinger se dokonce přes Valeriána Zorina obrátili na Stalina s 

prosbou,  aby  zabránil  eventuálnímu  osvobození  čs.  oblastí  americkou  armádou  a 

nechal celou akci na sovětských silách.345

Gottwaldovy a Fierlingerovy obavy z americké participace na osvobozování čs. území 

byly na místě. Spolupráce mezi čs. vládou a vládou USA v roce 1945 zesílila, když 

bylo 21. února 1945 schváleno zahájení jednání mezi MNO a americkými úřady o 

dodávkách  amerického  vojenského  materiálu  podle  zákona  o  půjčce  a  pronájmu. 

Americké  vojenské  úřady  se  této  možnosti  nebránily,  ale  požadovaly  ujištění,  že 

Sověti zajistí přepravu materiálu ze svého přístavu do Československa.346

Americkému  postupu  navíc  přál  i  psychický  stav  některých  německých  jednotek. 

Mnozí němečtí  vojáci totiž oprávněně dávali přednost zajetí v amerických táborech 

než v těch sovětských. Proto také Sověti čelili odhodlanějšímu odporu nepřátelských 

sil. 

Postup amerických a sovětských jednotek spolu s aktivizací partyzánského hnutí, která 

probíhala už od dubna 1945, vedla na čs. území ke spontánnímu vzniku povstaleckých 

hnutí, která zasahovala jedno město za druhým. Když se Němcům podařilo nepokoje v 

jednom městě uklidnit, tak v dalších třech vypukly nové. Série menších povstaleckých 

akcí byla završena 5. května 1945 .vypuknutím Pražského povstání. Američané se tou 

dobou  zastavili  na  linii  Karlovy  Vary  -  Plzeň,  jelikož  plnili  svou  část  dohody  o 

demarkační linii. Sovětské síly, jejichž předvoj tvořily jednotky 1. čs. armádního sboru 

dorazily do Prahy 9. května. Tou dobou bylo již město z velké části osvobozené a v 

ulicích se slavilo.347 

Nezanedbatelný  podíl  na  osvobození  Prahy měly  i  jednotky Ruské osvobozenecké 

armády  (Komitétu  pro  osvobození  národů  Ruska),  které  se  obecně  označují  jako 

„Vlasovci“, jelikož přední osobností při jejich formování byl sovětský generál Andrej 

Vlasov. Právě jejich účast na osvobozovacích bojích v Praze byla Sovětům na obtíž. 

345 DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek II., Praha 1991, str. 41.
346 A AV ČR, fond Edvard  Beneš  II./1,  kart.  č.  351,  Memorandum MZV pro prezidenta ve  věci  americké  
dodávky vojenského materiálu, 2. března 1945.
347 RICHTER, Karel, Československý odboj na východě, Praha 1992, str. 126‒130.
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Vezmeme-li v potaz sovětský přístup k formování vojenských jednotek složených ze 

sovětských státních příslušníků i na spojeneckém území348, pak je snadné si domyslet 

stanovisko  sovětské  vlády  v  případě  Ruské  osvobozenecké  armády  (dále  ROA). 

Hrozba sovětského zajetí jednotek ROA byla na jaře 1945 již velmi akutní, a tak se 

11. května  1945  vojáci  a  důstojníci  600.  divize  ROA  snažili  vyjednat  přijatelné 

evakuační podmínky s vládami západních spojeneckých mocností.349

Obrázek č. 11 Zdeněk Fierlinger při odhalení památníku na Smíchově 

Osud mnoha svých vojáků zpečetil sám generál Vlasov, když 12. května 1945 vydal 

všem vojákům věrným jeho osobě rozkaz, který jim nařizoval okamžitý přechod na 

Sověty okupované území a odevzdání se do rukou Rudé armády.350

Dny předcházející vypuknutí Pražského povstání strávil Beneš a čs. vláda ještě stále v 

Košicích. Jejich podíl na organizování povstalecké aktivity v Československu byl však 

omezený, jelikož spojení s vnějším světem zajišťoval Fierlinger a Clementis. Beneš 

navíc postrádal spojení s Londýnem a Ripkou. Sověti totiž odepřeli Benešovi vlastní 

348 V září 1944 chystal  francouzský generál  Davet ambiciózní plán. Ze sovětských občanů internovaných ve 
Švýcarsku chtěl vytvořit menší partyzánský oddíl, který by zasáhl do bojů ve Francii. Velitelem oddílu měl být  
kapitán  Sergej  Gribolev.  Sovětská  vláda  Davetův  plán  zamítla  s  odůvodněním,  že  mezi  internovanými 
sovětskými občany mohou být přítomni i Vlasovovy vojáci, kteří zběhli z řad Rudé armády a nelze jim tudíž  
plně důvěřovat. AMZV, Londýnský archiv: důvěrné, kart. č. 114, Ženeva-vzkaz Čierniaka  vyslanci Gusevovi,  
12. ledna 1945.
349 V otevřeném dopise z 11. května 1945 žádají příslušníci 600. divize ROA uprchlický azyl v některém ze 
západních států. Uvádějí, že jejich boj po boku německé armády byl motivován pouze snahou o destabilizaci a  
svržení sovětského státního zřízení. S myšlenkami nacionálního socialismu se nikterak neztotožňují. V případě, 
že jejich žádosti o azyl nebude moci být vyhověno, žádají alespoň o nevydání do rukou Rudé armády, kde by je 
čekala jistá smrt. KАРТИЗОВ, А.Н., Генерал Власов: история предательства, Москва 2015, str. 962‒963. 
Zpřístupněno 13. července 2020. Dostupné online: http://archives.ru/library/general-vlasov-istoria-predatelstva-
kn1/files/assets/basic-html/page-962.html#.
350 Tamtéž, str. 963‒964.
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vysílačku. Nekomunističtí čs. politici tedy neměli spojení s domovem ani s Londýnem. 

Do Prahy se vláda dostala až 10. května, kdy přiletěla na letiště Kbely.351

351 DRTINA, Prokop, Československo můj osud Svazek II., Praha 1991, str. 40‒44.
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10. Závěr

Diplomatické  vztahy  mezi  čs.  vládou  a  představiteli  Sovětského  svazu  patřily,  v  rámci 

budoucích  států  východního  bloku,  mezi  jedny z  nejlepších.  Jednak  proto,  že  Maďarsko, 

Rumunsko a Bulharsko zařadila do svého bloku Osa a jednak kvůli neshodám mezi polskou a 

sovětskou  vládou.  Vztahy  s  Jugoslávií  nebyly  na  špatné  úrovni,  ale  poválečná  roztržka 

ukončila možnost jejich dalšího prohlubování. 

Zásluhu na mimořádně dobrých vztazích se SSSR a na snaze čs. politiků o jejich budování 

nese z velké části Mnichovská dohoda. Mýtus o sovětské pomoci vnesl mezi čs. společnost i 

politickou elitu dojem, že budování budoucnosti státu by bylo lepší spojit s východem než se 

západem. Politický realismus Edvarda Beneše navíc správně vedl k úvaze,  že po vyhrané 

válce se Sovětský svaz stane supervelmocí, a že geografická blízkost Československa k němu 

by se měla správně využít. Pro myšlenku spolupráce se Sověty se během Druhé světové války 

nadchly i ryze demokratické osobnosti. Nelze jim to ovšem vytýkat. Mnozí z tohoto nadšení 

rychle  vystřízlivěli  ještě  za  války  nebo  krátce  po  ní.  Nadšení  pro  spolupráci  se  Sověty 

samozřejmě  mohlo  být  i  předstírané  a  rozhodně  nezasáhlo  plošně  celou  československou 

politickou scénu. Drtina a Feierabend mnohokrát Beneše varovali před přílišným nadbíháním 

Stalinovi  a  československým  komunistům.  Heliodor  Píka  sice  ve  spolupráci  se  Sověty 

vykonal mnoho práce, ale nemyslím si, že věřil v budoucnost Československa stojícího ve 

stínu Sovětského svazu.  Během svého působení  v SSSR totiž  důkladně poznal  chladný a 

nesmlouvavý charakter sovětské vnitrostátní politiky.

V druhoválečných diplomatických vztazích mezi čs. vládou a SSSR lze však nalézt několik 

třecích ploch. Předně jde o Pakt Molotov-Ribbentrop a následné uznání Slovenského štátu 

sovětskou vládou v říjnu 1939. Tou dobou ale jednotná čs. vláda teprve vznikala a vztahy se 

Sovětským svazem byly  krátce  na  to  přerušeny kvůli  Fierlingerově  odjezdu z  Moskvy v 

prosinci 1939. 

Po obnovení  diplomatických vztahů v červenci  1941 téměř  ihned následovala  další  aféra, 

která se táhla více než rok. Jedná se o tzv. Teheránský incident. Během něho však neutrpěly 

ani  tak  vztahy  mezi  oběma  státy,  ale  spíše  pověst  čs.  diplomatů  v  Kujbyševě  (hlavně 

Fierlingera), kteří nebyli schopni správně vyhodnotit situaci a brali větší ohled na sovětské 

zájmy než na ty československé. 

Až  do  léta  1944  panovalo  v  československo-sovětských  vztazích  relativní  bezvětří. 

Nepočítáme-li v to různé rozmíšky mezi čs. vojáky v Buzuluku. Podpis prosincové smlouvy z 

roku 1943 uklidnil sovětské činitele a ujistil je, že Československo stane v poválečné Evropě 

mezi spřátelenými státy. Smlouva z května 1944 zase uklidnila čs. vládu, protože slibovala 
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koordinované politické a vojenské jednání mezi Rudou armádou a čs. úřady na osvobozených 

územích. Ve většině případů, které budily v Londýně rozruch se jednalo spíše o pochybení čs. 

diplomatů v SSSR a stížnosti na neefektivní vykonávání jejich práce. 

Právě  smlouva  z  května  1944  se  stala  základem  pro  doposud  nejhorší  poškození 

diplomatických vztahů. Sověti  se proti ní  provinili  v několika případech, ale nejvážnějším 

prohřeškem bylo jejich chování na Podkarpatské Rusi, kde cíleně sabotovali práci vládního 

delegáta Františka Němce a gen. Hasala, kteří měli na tomto území zjednat čs. správu. Tato 

kauza však byla rychle utlumena Benešem, který tvrdil, že Podkarpatská Rus měla podle jeho 

plánů připadnou Sovětům. Souhlas s postoupením Podkarpatské Rusi, který Beneš potvrdil 

během rozhovorů s Molotovem v březnu 1945, však vydal bez souhlasu čs. vlády a tudíž 

nepravomocně. I tak však byla otázka Podkarpatské Rusi uzavřena.

Dalším porušením obou smluv se SSSR byl  sovětský nátlak  na čs.  vládu,  která  otálela  s 

uznáním Lublinského výboru jako legitimní polské vlády. Beneš, Masaryk, Ripka a další si 

sice uvědomovali, že po krachu Varšavského povstání a postupnému rozkladu polské vlády v 

Londýně stejně nezbude nikdo, kdo by mohl  s  Lublinským výborem změřit  síly v otázce 

zastupování Polska, ale postup Sovětů byl bezprecedentní. Stalinovy a Molotovovy hrozby 

týkající se čs. části Těšínska a ztráty sovětské podpory v jeho znovuzískání Československem 

nebyly ničím jiným než vydíráním.

Rok 1945 byl vyvrcholením všech prosovětsky motivovaných politických rozhodnutí, která 

čs. vláda učinila.  Sestavování  vlády a vládního programu v Moskvě by mohlo působit  až 

humorně, kdyby nemělo tak tragické následky. Dramatické Svobodovy výlevy o jeho věrnosti 

Benešovi, Gottwaldovy sliby, Fierlingerovy dezinformace a jeho zrada sociální demokracie 

vydláždily cestu únorovým událostem z roku 1948. Zástupci nekomunistických stran i Beneš 

už museli tušit, kterým směrem se budoucnost Československa bude ubírat. V roce 1945 však 

už bylo poměrně pozdě na nabrání jiného kurzu zahraniční politiky. To se mělo uskutečnit již 

o rok dříve, když Sověti začali nepokrytě porušovat své dohody s Československem.

Ve  své  práci  jsem  se  snažil  uspořádat  objektivní  obraz  diplomatické  činnosti  Zdeňka 

Fierlingera  mezi  lety  1939‒1945.  Výsledky  mého  výzkumu  jsou  v  souladu  s  obecně 

negativním  náhledem  na  jeho  osobnost  a  v  některých  případech  jsou  má  zjištění  ještě 

pohoršlivější.  Fierlingerovy zásahy do zahraniční  politiky čs.  vlády během druhé světové 

nebyly jen zrádné, ale i protizákonné, nemorální, kruté a celkově vzato odporné. 

Fierlinger byl  dozajista mimořádně inteligentní člověk a pracovitý diplomat,  ale míra jeho 

úsilí  při  plnění  zadaných  úkolů  se  odvíjela  od  toho,  do  jaké  míry  mohl  konkrétní  úkol 

posloužit pevnějšímu svázání Československa se Sovětským svazem. Jeho odjezd z Moskvy v 
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prosinci 1939, který provedl navzdory instrukcím od Beneše, lze snad ještě brát na lehkou 

váhu,  protože  Fierlingerovi  hrozila  persekuce  od  protektorátních  úřadů.  Nicméně  jeho 

chování po opětovném návratu na své vyslanecké místo v Moskvě již bylo neomluvitelné. 

Případ  tiskového  atašé  Františka  Vaška  a  nenávistné  útoky  na  jeho  osobu  ze  strany 

Fierlingera, jsou jedním z mála případů, kdy bylo možno nahlédnout do nitra Fierlingerovy 

povahy a odhalit ho jako mstivého a zákeřného člověka. Podobné nenávistné postoje zaujímal 

Fierlinger nejspíše i k Heliodoru Píkovi, ale v jeho případě je nemohl dávat tolik najevo, 

protože Píka byl až příliš vysoko v čs. politické hierarchii.  Zaměřil tak svou pozornost na 

Píkovi přátele a podřízené. Jeho urputná snaha o odvolání plk. Hiekeho, voj. Patruse a mjr. 

Pátého je toho jasným důkazem. 

Prvním případem,  který mohl  být využit  k Fierlingerovu odvolání  z postu čs.  vyslance  v 

SSSR byl Teheránský incident, během kterého téměř nebral ohledy na instrukce z domova a 

jednal převážně podle příkazů sekčního šéfa evropské sekce NKID Novikova. Ministr národní 

obrany gen. Ingr se během snahy o nápravu tohoto incidentu mohl přesvědčit o tom, komu 

náleží pravá věrnost Zdeňka Fierlingera, ale ani tak k jeho odvolání nedošlo.

V roce 1944 si Fierlinger nejspíše myslel,  že dosáhl dostatečného podřízení čs. vlády vůli 

SSSR, a tak zaslal Lublinskému výboru blahopřejný telegram. Jeho odvolání bylo kvůli tomu 

již velmi blízko, ale opět svou funkci uhájil. Navíc byl na komunistickou žádost dosazen do 

funkce ministerského předsedy namísto toho, aby byl po válce vyšetřován a odsouzen. Právě 

lidé, kteří v Moskvě vykonávali  svou funkci zodpovědně a věrně (Píka, Patrus, Pátý) byli 

Fierlingerem nenáviděni.  Smutnou skutečností  zůstává,  že po válce  byli  místo  Fierlingera 

vyšetřováni a souzeni právě někteří z nich. 

Příčiny Fierlingerova prosovětského chování jsou patrně nejtajemnější součástí celé historie, 

která  ho  obklopuje.  Stranická  příslušnost  k  Sociálně  demokratické  straně  sice  nevylučuje 

politickou a ideologickou motivaci,  ale  osobně si  myslím,  že šlo  pouze o jednu z příčin. 

Animozita a teatrálnost s jakou Fierlinger řešil osobní spory naznačují, že příčiny mohou ležet 

i  v  jeho  psychice.  Přesvědčení  o  tom,  že  československá  budoucnost  musí  být  spjata  se 

Sovětským  svazem,  bylo  jakousi  zastřešující  motivací,  díky  které  si  mohl  odůvodnit 

nejrůznější  přestupky.  Vidina  osobního  prospěchu  a  kariérního  vzestupu  mohla  hrát  roli 

rovněž, ale pravděpodobnější je, že hlavní příčinou jeho přístupu k řešení problémů byl jeho 

egoismus, ješitnost, mstivost a zákeřnost. Inteligentní egoista, kterým Fielringer rozhodně byl 

nehledí  ani  tak  na  materiální  obohacování,  ale  spíše  se  soustředí  na  prosazení  svého 

světonázoru za každou cenu. Zde shledávám silnou podobnost s osobností Edvarda Beneše, 

který považoval Fierlingera za blízkého přítele. Mezi Benešovy záporné vlastnosti také patřila 
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ješitnost  a  přílišná  sebejistota,  ale  narozdíl  od  Fierlingera  měl  o  mnoho  více  kladných 

vlastností.  

Zdeněk Fierlinger  rozhodně nepracoval  na své pokroucené vizi  čs.  budoucnosti  sám.  Dle 

mého  názoru  by  v  případě  absence  zázemí,  které  si  v  Moskvě  vybudovala  KSČ,  nikdy 

nedosáhl  takových  výsledků.  Kontakt  s  čs.  komunisty  mu  dal  právě  ty  prostředky,  které 

potřeboval. Díky nim se mohl podílet na agitacích mezi vojáky v Buzuluku, promlouvat do 

vyšších  sfér  čs.  vládní  politiky  a  dokonce  stanout  v  jejím  čele.  Kontakty  se  Zdeňkem 

Nejedlým, Klementem Gottwaldem, Bohuslavem Vrbenským a dalšími se mu v jeho práci 

mnohokrát  vyplatily.  Myslím,  že k sabotování určitých záměrů čs.  vlády by Fierlingerovi 

stačily  i  jeho  osobní  vlastnosti  a  schopnosti,  ale  k  udržení  celého  protidemokratického 

aparátu, který de facto představovala KSČ ve spojení s ním a čs. komunistickými důstojníky, 

by Fierlinger nikdy nedosáhl takových úspěchů při postupném svazování Československa a 

Sovětského svazu.

Vůči  Zdeňku  Fierlingerovi  zůstanou  československo-sovětské  vztahy  vždy  nadřazeným 

pojmem, jelikož on nebyl tím jediným, kdo je tvořil. Za jejich tvorbu a mimořádně dobrou 

úroveň  je  zodpovědný  především Edvard  Beneš,  jehož  politická  koncepce  koexistence  a 

kooperace se Sovětským svazem byla jejich hlavní příčinou. Fierlinger byl sice jen jedním 

kolečkem ve větším soukolí, ale i tak dokázal ovlivňovat své okolí nad rámec svých práv a 

povinností. 

Osoba Zdeňka Fierlingera zůstane věčným varovným příkladem toho, jak velké poškození 

může státu napáchat propojení chladnokrevné inteligence, egoismu a zneužití možností vyšší 

pracovní pozice v jediném člověku. Diplomatova práce má spočívat primárně v tlumočení 

názorů vlády, kterou zastupuje. Vyvíjení vlastní iniciativy při této práci je sice chvályhodné, 

ale  v  případě  konečného  diplomatova  neúspěchu mu  může  vynést  oprávněnou kritiku  od 

nadřízených orgánů. Při zjištění, že diplomat nejedná v souladu s obdrženými pokyny nebo je 

dokonce  sabotuje  a  pracuje  ve  prospěch  protistrany,  je  pak  nutné  zakročit  s  maximální 

důsledností, zbavit diplomata pověření a zajistit, aby již nikdy v podobné funkci nepůsobil. 

Fierlingerovi  se  dařilo  tento  princip  obcházet  částečně  díky  své  politické  orientaci  a 

známostem v sovětské politické scéně a částečně díky přátelství s Edvardem Benešem, které 

však bylo z Fierlingerovy strany spíše zneužíváno. Krutou pravdu o svém příteli měl Beneš 

před očima již za války, ale definitivně nad ním vynesl ortel až po ní. 
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12. Přílohy

Příloha č. 1. 
Stručný rejstřík klíčových osobností československo-sovětských vztahů během Druhé 
světové války

Rejstřík osobností
Arciszewski Tomasz premiér polské exilové vlády(1944‒1947)
Bachtík František čs. chargé d’affairs v Iránu(1942‒1943)
Bogomolov Alexandr sov. vyslanec u čs. vlády(1941‒1943)
Drtina Prokop poradce prezidenta Beneše(1939‒1945)
Feierabend Ladislav čs. ministr financí(1941‒1945)
Hasal Antonín čs. vojenský velitel osvobozených území
Hieke František čs. armádní důstojník, činný v Iránu a 

Jugoslávii
Ingr Sergěj čs. ministr národní obrany(1940‒1944)
Kratochvíl Janvelitel velitel čs. armádního sboru(květen 1944‒září 

1944)
Lebeděv Viktor sov. vyslanec u čs. vlády(1943‒1945)
Litvinov Maxim komisař zahraničních věcí SSSR(1930‒1939)
Majskij Ivan velvyslanec ve Velké Británii(1932‒1943)
Masaryk Jan čs. ministr zahraničí(1940‒1948)
Mézl Ondřej čs. armádní důstojník na Blízkém východě
Mikolajczyk Stanislaw premiér polské exilové vlády(1943‒1944)
Molotov Vjačeslav komisař zahraničních věcí SSSR(1939‒1949 

a 1953‒1956)
Němec František čs. vládní delegát pro osvobozená 

území(1944‒1945), ministr sociální péče 
(1940‒1942), ministr hospodářské 
obnovy(1942‒1945), ministr  
průmyslu, obchodu a živností(1942‒1944)

Novikov Nikolai přednosta evropská sekce NKID
Outrata Eduard ministr financí(1940‒1941) státní 

ministr(1941‒1942)
Píka Heliodor náčelník čs. vojenské mise v SSSR
Raczkiewicz Wladyslav Polský prezident(1939‒1947)
Reicin Bedřich osvětový důstojník v čs. armádním sboru, po 

válce vyšší funkcionář KSČ
Ripka Hubert státní ministr čs. exilové vlády(1942‒1945)
Sikorski Wladyslaw premiér polské exilové vlády(1939‒1943)
Svoboda Ludvík velitel čs. armádního sboru(září 1944‒

duben1945), podporován KSČ
Šrámek Jan premiér čs. exilové vlády(1940‒1945)
Viest Rudolf ministr národní obrany(1944‒1945)
Vrbenský Bohuslav delegát Československého červeného kříže v 

SSSR
Zmrhal Antonín předseda sociální péče v Buzuluku(1943‒

1945)
Zorin Valerian sovětský vyslanec v Československu(1945‒

1947)
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Příloha č. 2.

Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou 

republikou a Svazem sovětských socialistických republik (12. prosince 1943). Převzato z 

BENEŠ, Edvard, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1946, str. 471‒473.
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Příloha č. 3.

Dohoda  o  poměru  mezi  československou  správou  a  sovětským  vrchním  velením  po 

vstupu sovětských vojsk na československé území (8. května 1944). Převzato z BENEŠ, 

Edvard, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1946, str. 475‒477.
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Seznam zkratek:
Archivy:
A AV ČR Archiv Akademie věd České republiky
AMZV Archiv Ministerstva zahraničních věcí
ANM Archiv Národního muzea
kart. karton
č. číslo
Vojenské hodnosti:
gen. generál
kpt. kapitán
mjr. major
npor. nadporučík
plk. plukovník
por. poručík
pplk. podplukovník
svob. svobodník
škpt. štábní kapitán
Ostatní:
čs. československý
ČSR Československá republika
KSČ Komunistická strana Československa
MNO Ministerstvo národní obrany
NKID nacionalnyj komisariat inostrannych děl 

(národní komisariát zahraničních záležitostí)
NKVD nacionalnyj komisariat vnutrennych děl 

(národní komisariát vnitřních záležitostí)
ROA Ruská osvobozenecká armáda
SNP Slovenské národní povstání
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
USA Spojené státy americké
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