
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)



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.







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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