
Seznam příloh

Fotografie a dokumenty

1. Mapa přibližné oblasti Volyňské gubernie v době příchodu Čechů, kolem roku 1870 
(autor ing. Josef Vlk).

2. Plán Karpatsko-dukelské operace (převzato z 
http://druhavalkakonec.euweb.cz/dukla.htm)

3. „Ukaz“ cara Alexandra II. o přijetí Čechů v poddanství, vydáno 10. července 1870 
(archiv Josefa Vlka).

4. Ruský car Alexander II., obraz z roku 1860, autor Ivan Tyurin (převzato z https:// 
cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alexander_II_by_Ivan_Tyurin_(1860s,_GIM).jpg)

5. České obydlí na Volyni, rok 1908 (fotografoval Jan Škrabal, soukromý archiv).

6. Chmelnice v Českém Boratíně (u Lucka), před 1. světovou válkou (soukromý archiv).

7. Škola v Novinách Českých, učitel Vilém Pospíšil, zřejmě 30. léta 20. století (archiv 
autorky).

8. Novokrajev – stavba obydlí, pravděpodobně meziválečné období (soukromý archiv).

9. Sokol Mirohošť, rok 1934 (archiv Antonína Solara).

10. Kolo „České matice školské“ v Mirohošti, rok 1928 (soukromý archiv).

11. Starodružiníci, Kyjev září 1914 (Národní archiv, fond Svazu Čechů z Volyně - Žatec).

12. Český výbor pomoci obětem války, zřejmě podzim 1914. První sedící zleva je Vácslav 
Vondrák (soukromý archiv).

13. Kmenový list Jaroslava Klicha (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)

14. Legionářská karta Jaroslava Klicha (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů).

15. Legionářská karta Jaroslava Klicha (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů).

16. Svědectví o službě Jaroslava Klicha v čs. legiích ze den 30. května 1922 (VUA – VHA, 
sbírka legionářských spisů).

17. Přiznání legionářského statusu pro Jana Nováka ze dne 24. října 1922 (VUA – VHA, 
sbírka legionářských spisů).

18. Doktor Vácslav Vondrák jako starosta kyjevského Sokola (archiv autorky).

19. Doktor Václav Girsa, kyjevský lékař a později zplnomocněnec čs. vlády na Sibiři pro 
evakuaci legionářů (archiv autorky).

20. Legionářská karta Václava Girsy (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů).

21. Potvrzení (dobrozdání) o odbojové činnosti Václava Girsy od Zdenka Rejmana (VUA
– VHA, sbírka legionářských spisů).

22. Václav Zeman, zakladatel pivovaru v Kvasilově a v Lucku (fotografie z NA, fond 
Sdružení Čechů z Volyně – Žatec).

23. Marie Nováková, provdaná Tretjaková, podruhé provdaná Dostálová. Zde jako 
milosrdná sestra ruského červeného kříže (NA, fond Sdružení Čechů z Volyně – 
Žatec).
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24. Potvrzení legionáře na jméno Václav Girsa (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů).

25. Foto ze slavnostního předání praporu 3. pluku dne 15. března 1917. Jsou zde 
převážně členky kyjevského „dámského klubu“ (archiv VUA - VHA).ta legionářky 
Marie Tretjakové (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů).

26. Raport o začíslení Marie Tretjakové do čs. vojska ze dne 7. dubna 1918 ve 
Vladivostoku (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů).

27. Pivovar v Lucku, založený 1877 a rekonstruovaný v roce 1908 (archiv autorky).

28. Vypálená vesnice Český Malín. Foto pravděpodobně z roku 1944 (převzato z 
http:// www.scvp.eu/ceskymalin_fotografie.html).

29. Jiřina Somolová, provdaná Predmerská (archiv autorky).

30. Životopis Jiřiny Somolové, Predmerské (archiv autorky).

31. Pamětní list k udělení Dukelské pamětní medaile Jiřině Somolové, Predmerské ze dne
6. října 1959 (archiv autorky).

32. Překročení čs. hranic dne 6. října 1944 1. čs. armádním sborem (archiv VHÚ Praha)

33. Hromadný hrob na českém hřbitově v Malíně na Ukrajině dnes (archiv autorky).

34. Josef Holec v Rudé armádě, patrně rok 1941(archiv Josefa Holce).

35. Příslušníci 1. čs. armádního sboru z Novin Českých (archiv Josefa Holce).

36. Evidenční list Libuše Novákové, provdané Maňhalové (Vojenská registratura Trnava, 
Slovensko, sbírka kmenových listů).

37. Krátký osobní spis Ireny Šmidtové, provdané Malínské (Vojenská registratura Trnava, 
Slovensko, sbírka kmenových listů).

38. Kmenový list Jaroslava Sitara (Vojenská registratura Trnava, Slovensko, sbírka 
kmenových listů).

39. Václav Kuchynka se svou spojařskou jednotkou, zprava stojící v druhé řadě jako třetí 
(archiv Václava Kuchynky).

40. Poděkování obci Závidov Český za Vánoční dar čs. armádě ze dne 20. prosince 1944 
v Rovně (archiv Václava Kuchynky).

41. Pomník ženistům, v Dukelském průsmyku, na polsko-slovenských hranicích (archiv 
autorky).

42. Volyňští vojáci v Žatci, zřejmě po roce 1945 (Polánkovo muzeum v Žatci).

43. Mapa Ostravsko-opavské operace (archiv autorky).

44. Tankista Bedřich Opočenský (archiv Paměti národa).

45. Soupis zanechaného majetku na Volyni, tehdy již v SSSR (archiv autorky).

46. Vlakový transport ze SSSR do Československa. Pohled do vagónu (archiv autorky).

47. Mapa rozdělení Volyně na východní a západní v roce 1921 (Jiří HOFMAN, Češi 
na Volyni. Základní přehled, Praha 2007, s. 7).

48. Pohlednice: Ludvík Svoboda poklepává na základní kámen pomníku Malínským 
obětem v Žatci v roce 1946. Pomník byl dokončen a odhalen v roce 1952 (archiv 
autorky).

49. Pohlednice: druhá strana – „Otec Volyňských“ Ludvík Svoboda (archiv autorky).

50. Válečný veterán, dnes generál Václav Kuchynka při rozhovoru se svým osobním 
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archivem. V Polepech v srpnu 2016 (archiv autorky).

51. Autorka s Josefem Holcem (napravo) a Václavem Hajným, válečnými veterány z 
Novin Českých. V Žatci v lednu 2013. Oba veteráni již zemřeli (archiv autorky).

52. Hlavní hřbitov Karpatsko-dukelské operaci na Slovensku, říjen 2019. Druhý zprava 
generál Miloslav Masopust a generál Václav Kuchynka (archiv autorky).
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1. Mapa přibližné oblasti Volyňské gubernie v době příchodu Čechů, kolem roku 1870 (autor ing. Josef Vlk)

2. Plán Karpatsko-dukelské operace (převzato z http://druhavalkakonec.euweb.cz/dukla.htm)
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3. „Ukaz“ cara Alexandra II. o přijetí Čechů v poddanství, vydáno 10. července 1870 (archiv Josefa Vlka)

211



4. Ruský car Alexander II., obraz z roku 1860, autor Ivan Tyurin (převzato z 
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alexander_II_ by_Ivan_Tyurin_(1860s,_GIM).jpg)
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5. České obydlí na Volyni, rok 1908 (fotografoval Jan Škrabal, soukromý archiv)

6. Chmelnice v Českém Boratíně (u Lucka), před 1. světovou válkou (soukromý archiv)
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7. Škola v Novinách Českých, učitel Vilém Pospíšil, zřejmě 30. léta 20. století (archiv autorky)

8. Novokrajev – stavba obydlí, pravděpodobně meziválečné období (soukromý archiv)
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9. Sokol Mirohošť, rok 1934 (archiv Antonína Solara)

10. Kolo „České matice školské“ v Mirohošti, rok 1928
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11. Starodružiníci, Kyjev září 1914.

Sedící zleva: 1. Michal Klich (nar. 1894 v Jaltě na Krymu), v legiích od 29. srpna 1914 do 7. května 1918; 2. Karel Peterka 
(nar. 1891 nebo 1897 v Čudnově na Volyni), v legiích od 21. srpna 1914 do 9. dubna 1918; 3. Václav Kašpar (nar. 1896 
v Kyjevě), v legiích od 28. srpna 1914 do 19. června (2. července) 1917, kdy padl u Zborova; 4. Bohuslav Nejedlý 
(nar. 1882 v Čudnově na Volyni), v legiích od 1. září 1914 do 19. června (2. července) 1917, kdy padl u Zborova; 5. 
Jaroslav Klich (nar. 1898 v Olšance na Volyni), v legiích od 4. září 1914
do 24. dubna 1923 (v Čs.armádě).
Stojící zleva: 1. Václav Klich (datum nar. ani místo není známé), v legiích od 29. srpna 1914 do 5. října 1914, 
zemřel na tyfus;
2. Neznámý; 3. Otakar Klich (nar. 1896 v Olšance na Volyni), v legiích od 27. srpna 1914 do 1. března 1918; 4. Václav 
Čížek (nar. 1895 v Kvasilově na Volyni), v legiích od 27. srpna 1914 do 14. března 1918 (fotografie z NA, fond 
Sdružení Čechů z Volyně – Žatec)

12. Český výbor pomoci obětem války, zřejmě podzim 1914. První sedící zleva je Vácslav Vondrák (soukromý archiv)
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13. Kmenový list Jaroslava Klicha (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)
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14. Legionářská karta Jaroslava Klicha (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)

15. Legionářská karta Jaroslava Klicha (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)
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16. Svědectví o službě Jaroslava Klicha v čs. legiích ze den 30. května 1922 (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)

17. Přiznání legionářského statusu pro Jana Nováka ze dne 24. října 1922 (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)
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18. Doktor Vácslav Vondrák jako starosta kyjevského Sokola (archiv autorky)

19. Doktor Václav Girsa, kyjevský lékař a později zplnomocněnec čs. vlády na Sibiři pro evakuaci legionářů (archiv 
autorky)
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20. Legionářská karta Václava Girsy (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)

21. Potvrzení (dobrozdání) o odbojové činnosti Václava Girsy od Zdenka Rejmana (VUA – VHA, sbírka legionářských 
spisů)
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22. Václav Zeman, zakladatel pivovaru v Kvasilově a v Lucku (fotografie z NA, fond Sdružení Čechů z Volyně – Žatec)

23.Marie Nováková, provdaná Tretjaková, podruhé provdaná Dostálová. Zde jako milosrdná sestra ruského 
červeného kříže (NA, fond Sdružení Čechů z Volyně – Žatec)
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24. Potvrzení legionáře na jméno Václav Girsa (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů).
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25.Foto  ze  slavnostního  předání  praporu  3.  pluku  dne 15.  března  1917.  Jsou  zde  převážně  členky kyjevského 
„dámského klubu“. Uprostřed v bílém „kmotra pluku“ Anna Škvorová, zleva Marie Červená. V druhé řadě první  
zleva Václav Girsa a vedle něj Otakar Červený. Čtvrtá osoba zleva je Marie Dostálová Treťjaková (foto archiv VUA 
– VHA)

26. Karta legionářky Marie Tretjakové (VUA – VHA, sbírka legionářských spisů)
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27. Raport o začíslení Marie Tretjakové do čs. vojska ze dne 7. dubna 1918 ve Vladivostoku (VUA – VHA, sbírka 
legionářských spisů)
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28. Pivovar v Lucku, založený 1877 a rekonstruovaný v roce 1908 (archiv autorky)

29. Vypálená vesnice Český Malín. Foto pravděpodobně z roku 1944 (převzato z 
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http://www.scvp.eu/ceskymalin_fotografie.html)
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30. Jiřina Somolová, provdaná Predmerská (archiv autorky)
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31. Životopis Jiřiny Somolové, Predmerské (archiv autorky)

32. Pamětní list k udělení Dukelské pamětní medaile Jiřině Somolové, Predmerské ze dne 6. října 1959 (archiv 
autorky)
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33. Překročení čs. hranic dne 6. října 1944 1. čs. armádním sborem (fotoarchiv VHÚ Praha)

34. Hromadný hrob na českém hřbitově v Malíně na Ukrajině dnes (archiv autorky)
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35. Josef Holec v Rudé armádě, patrně rok 1941(archiv Josefa Holce)

36.Příslušníci 1. čs. armádního sboru z Novin Českých. Uprostřed Libuše Nováková, provdaná Maňhalová a vedle 
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ní vlevo Naďa Veselá, provdaná Brůhová. Zcela napravo Josef Holec (archiv Josefa Holce)
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37. Evidenční list Libuše Novákové, provdané Maňhalové (Vojenská registratura Trnava, Slovensko, sbírka kmenových 
listů)
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38. Krátký osobní spis Ireny Šmidtové, provdané Malínské (Vojenská registratura Trnava, Slovensko, sbírka 
kmenových listů)
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39. Kmenový list Jaroslava Sitara (Vojenská registratura Trnava, Slovensko, sbírka kmenových listů)
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40. Václav Kuchynka se svou spojařskou jednotkou, zprava stojící v druhé řadě jako třetí (archiv Václava Kuchynky)

41. Poděkování obci Závidov Český za Vánoční dar čs. armádě ze dne 20. prosince 1944 v Rovně (archiv Václava 
Kuchynky).
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42. Pomník ženistům, v Dukelském průsmyku, na polsko-slovenských hranicích (archiv autorky).

43. Volyňští vojáci v Žatci, zřejmě po roce 1945 (Polánkovo muzeum v Žatci)
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44. Mapa Ostravsko-opavské operace (archiv autorky)

45. Tankista Bedřich Opočenský (archiv Paměti národa)
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46. Soupis zanechaného majetku na Volyni, tehdy již v SSSR (archiv autorky)
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47. Vlakový transport ze SSSR do Československa. Pohled do vagónu (archiv autorky)

48. Mapa rozdělení Volyně na východní a západní v roce 1921 (Jiří HOFMAN, Češi na Volyni. Základní přehled, Praha 
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2007, s. 7)
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49.Pohlednice: Ludvík Svoboda poklepává na základní kámen pomníku Malínským obětem v Žatci v roce 1946. 
Pomník byl dokončen a odhalen v roce 1952 (archiv autorky)
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50. Pohlednice: druhá strana – „Otec Volyňských“ Ludvík Svoboda (archiv autorky).
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51. Válečný veterán, dnes generál Václav Kuchynka při rozhovoru se svým osobním archivem. V Polepech v srpnu 2016 
(archiv autorky)

52.Autorka s Josefem Holcem (napravo) a Václavem Hajným, válečnými veterány z Novin Českých. V Žatci v 
lednu 2013. Oba veteráni již zemřeli (archiv autorky)
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53.Hlavní hřbitov Karpatsko-dukelské operaci na Slovensku, říjen 2019. Druhý zprava generál Miloslav Masopust a 
generál Václav Kuchynka (archiv autorky)
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Přehled státoprávního vývoje Volyňské gubernie

1. Carské Rusko (od roku 1868 – do března 1917)

Rusko bylo rozděleno na sto gubernií - nejvyšší správní jednotky. Gubernie se dělily 

na újezdy. Újezd tvořil menší správní obvod zahrnující několik volostí. Volyňská gubernie 

se skládala z dvanácti újezdů. Volosť představovala nejnižší administrativní spojení 

několika obcí srovnatelné s menšími okresy.

2. Prozatímní vláda (březen 1917 – listopadu 1917)

Po svržení carské vlády v únoru 1917 nastoupila revoluční Prozatímní vláda, která trvala  

do  podzimu  téhož  roku.  Rusko  dostalo  šanci  stát  se  demokratickým  parlamentním 

státem, tuto šanci však promarnilo. Za Kerenského vlády začal rozklad ruské armády.

3. Ukrajinská lidová republika – Centrální rada (listopad 1917 – duben 1918)

Díky  novým politickým  zkušenostem mohli  Ukrajinci  vyhlásit  dne  20.  listopadu 1917 

autonomii a 25. ledna svou úplnou nezávislost. Na začátku roku 1918 uzavřeli Ukrajinci 

s Němci dohodu o vzájemné pomoci. Němci podpoří Ukrajince v boji za samostatnost 

a pomohou udržet v zemi pořádek. Ukrajincům naopak umožní vyvést ze země 

potravinové produkty, zejména obilí.

4. Ukrajinský hetmanát (duben 1918 – prosinec 1918)

Ukrajinci brzy zjistili, že dohoda o vzájemné pomoci byla z německé strany pouze 

záminka, jak se dostat na území Ukrajiny (tedy i na Volyň) a bojovat proti bolševikům. 

V dubnu pak byl vyhlášen ukrajinský stát, pod patronací Německa – hetmanát. Avšak 

po vypuknutí výtržností a svržení vlády utekl hetman z Ukrajiny přes Polsko do Berlína.

5 Ukrajinská lidová republika – Direktorium (prosinec 1918 – květen 1919)

Novými pány Volyně a s ní celé západní Ukrajiny a východní Haliče se stává Petljura v 

čele Ukrajinské lidové republiky. Protože neměl na své straně armádu, rekvíroval, 

co  potřeboval.  Toho využili  Poláci  a  vtrhli  na  Ukrajinu.  Petljura,  protože  neměl  kam 

ustoupit (na východě Ukrajiny byly bolševici), zradil ukrajinskou národní věc a přeběhl 

k Polákům. Jeho vojsko se rozprchlo.
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6. Ukrajinská sovětská socialistická republika (červen 1920- září 1920)

Od tohoto dne začala bolševická okupace Volyně. Okupace bolševiky trvala do 16. září,  

kdy se Polským vojákům podařilo zatlačit rukou armádu za řeku Sluč.

7. Polská republika - Západní Volyň (září 1920 – září 1939)

Dlouho očekávaný mír nastal na Volyni až po podepsání tzv. Rižském míru (18. března 

1921). Na základě Rižského míru bylo území Volyně rozděleno na východní a západní 

část. Západní část připadla Polsku a východní Svazu Sovětských socialistických republik.

8. Ukrajinská sovětská socialistická republika – Východní Volyň (srpen 1920
– srpen 1941)

Na východní (sovětské) Volyni došlo v letech 1925 a 1926 k postupnému zrušení gubernií 

a zavedení nového administrativního rozdělení, jehož základem bylo 40 okruhů, které se 

dále dělili na 609 okresů (rajónů), dříve volostí. Pro obyvatele Volyně zde nastala zásadní 

změna a to v pohledu na soukromé vlastnictví. Majetní byli prohlašováni za kulaky 

a soukromí zemědělci nuceni vstupovat do kolchozů (státních družstev)

9. Německá okupace (červenec 1941 – únor 1944)

Dne 22. června 1941 zahájili nacisté útok na Sovětský svaz. Po obsazení Volyně, bylo 

toto území přičleněno k tzv. „Říšského komisariátu Ukrajina“, jehož hlavním městem 

bylo Rovno. Nacisté dosadili do každého okresu okresního komisaře, zmocněnce pro 

pracovní síly a zemědělského vedoucího.

10. Ukrajinská sovětská socialistická republika (únor 1944 – do ukončení reemigrace v 
květnu 1947)

V průběhu února 1944 bylo sovětskými vojsky osvobozeno území Volyně, které se opět 

dostává pod správu Sovětského svazu.

247



Ukázka záznamu rozhovoru:

Vzpomínky pana Miroslava, zaznamenány v Brně 2015 - 2016.

Pan Miroslav se narodil v roce 1932 v Lublině, kde jeho táta Mikuláš pracoval jako obchodní 

zástupce firmy Bratří Pospíšilů. Jeho táta se narodil v roce 1895 a pocházel z devíti dětí. Narodil 

se ve vesnici Kordelůvka na Ukrajině v rodině kolářského mistra. Začala pracoval již v třinácti 

letech jako pomocný dělník a měl se zrovna vyučit  kovářem. Hned na počátku se však stala 

nešťastná náhoda, při práci se uhodil do kolena, dostal sněť a přišel o pravou nohu nad kolenem. 

Bez  vzdělání  se  jako  invalida  musel  uplatnit,  a  tak  postupně  z kancelářského  poslíčka  se 

vypracoval  na  kvalifikovaného  účetního.  Později  (od  roku  1925)  pracoval  ve  firmě  Bratři 

Pospíšilové  ve  Zdolbunově,  která  se  zabývala  prodejem  zemědělských  strojů,  dalšího 

příslušenství  a  vybavení  pro  mlýny.  Firma  se  rozšiřovala  a  jeho  táta  Mikuláš  založil  další 

pobočku v Lublinu a vedl ji se svojí ženou, jeho maminkou Marii. A zde se narodil i Miroslav a 

jeho další sourozenci.

Mikuláši a jeho ženě se v Lublinu dařilo velmi dobře. Ve firmě prodávali vše, co potřebovali 

zdejší zemědělci – mlátičky, fukary, mlýnská zařízení a různé motory. Pan Miroslav vzpomíná, 

že v obchodě prodával tatínek zemědělské stroje na jakýsi leasing. Psaly se tzv. „veksle“, kde se 

rozepsalo kdy a jak kdo chce platit.  Většinou sedláci, když sklidili a prodali úrodu tak mohli 

zaplatit část dluhu, nebo doplatit zbytek za zakoupené stroje. Podnik měl velký roční obrat, až 

pět milionů dolarů. Když pak přišla hospodářská krize, dorazila sem s určitým zpožděním asi 

1934-1935. Výplatu pan Němec v krizi dostával v naturáliích – tedy dostal nějaké stroje, aby si 

je prodal. Když prodej přestal vynášet přestěhovala se rodina Miroslava Němce do Zdolbunova a 

zde koupila dům se zahradou. Protože byl dům malý a dětí mnoho, nakoupil ještě čtyřicet tisíc 

cihel s tím, že se domek bude rozšiřovat. To bylo před válkou. Válka však vše změnila. 

Pan  Miroslav  o  tom  vyprávěl:  „Když  vypukla  válka  přišli  17.  září  „Rusáci“  a  celé  území 

okupovali až po řeku Bug. Začali zavádět svoje pořádky. Přijela kolona tančíků – vojáci měli 

úplně jiné uniformy, než na které jsme byli zvyklí. Říkali nám: „Teď vám bude dobře, budete 

v Sovětském svazu a všeho bude dost.“ Bylo to však jinak. Všechny zásoby, co byly v okolí, 

třeba i vagony na železniční stanici, všelijaké obchody a sklady, kde byly potraviny, případně 

látky začali lidé rabovat a hodně. Ne však všichni. Nás Čechy roztřídili na buržuje, kulaky… 

veškerý majetek jim zkonfiskovali a posílali je na Sibiř. Můj otec se ani nepřiznal, že má auto, 

sklady  nebo  stroje  které  prodával  což  nás  zachránilo  před  posláním  na  Sibiř.  Tatínek  byl 

invalida, nemohli mu nijak poroučet, protože mu chyběla noha nemohli jej odvézt do armády… 
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když začala válka byl zaměstnaný jako účetní v cementárně ve Zdolbunově. Když přišli Rusové 

vše vykoupili, oblečení, látky, boty… Tatínek pak dostal za vynikající práci poukaz na boty, ale 

když jsme přišli do obchodu měli tak akorát bagančata hodící se do hnoje. Kdysi, ve třicátých 

letech – hodně před válkou, když mě maminka přivedla k Baťovi koupit si boty, všechno tam 

vonělo a byl velký výběr. Teď skoro nic. Všechno se tehdy na začátku války zhatilo. Tatínek 

chtěl  abychom studovali  v Paříži  na  Sorboně,  to  už  nebylo  možné.  Peníze,  které  jsme  měli 

v bance a veškerý majetek byl pryč. Ale ještě stačil kus lesa a několik hektarů polí na Zálesí, kde 

hospodařil můj děda a strýc. Něco měl pronajaté strýc. Za Poláků, když měl tatínek peníze, tak 

dost půjčoval dědečkovi i svým bratrům. Tak mu dost dlužili a potom ve válce se to srovnávalo.  

Tatínek byl invalida,  nemohl pracovat na poli  – neměli  jsme ani koně a krávu nám brzy po 

okupaci  Německém zrekvírovali.  Tak jsme koupili  kozu,  měli  jsme slepice,  králíky.  Byla  to 

složitá  doba.  Za  Němců  byly  zavedeny  tzv.  „Mehlkarty“  kdy  si  každý  mohl  nechat  pomlet 

mouku, na jednu osobu asi kilo na měsíc, a to bylo úplné neštěstí. Němci zapečetili mlýny a 

zavedli velké restrikce, za porušení zabíjeli lidi. Postihlo to mnohdy celou rodinu a mlýn zapálili. 

Lidé  se  velmi  báli,  a  tak  si  rozmysleli  něco  porušit.  Tatínek  se  pokoušel  umlýt  zrní  na 

kafemlýnku, ale to pak nebylo k použití. Jedli jsme především brambory. 

To jsem začal pracovat u sedláků jako čeledín. Učil jsem se celkem rychle. Kolik mi bylo? Asi 

devět – deset let. Naučil jsem se kosit kosou, zapřáhnout koně do postrojů, nebo oblíknout do 

chomoutů, uměl jsem orat. Když byly žně, tak jsem už v jedenácti letech postupoval za chlapy 

v kosení – za sebou jsem měl ženu, která pokosené obilí odebírala a vázala je do snopů. O žních 

byla  velká  dřina,  ráno  se  vstávalo  kolem  čtvrté  hodiny,  jak  vyšlo  sluníčko,  musel  jsem 

zapřáhnout koně dojet na pole, nasekat jetelinu,  založit  kravám, nasekat dříví hospodyni, aby 

měla  čím topit  a  mohla vařit.  Tak se stalo,  že jsem vydělával  na živobytí  pro rodinu a  své 

sourozence. Sedláci nám pak za to zase zorali naše pole, protože jsme neměli koně ani pluh, a tak 

jsme si mohli zaset svoje…  Seli jsme pohanku, fazole, brambory. Sice jsme jen přežívali, ale 

člověk si zvykne na všechno a považovali jsme to za normální.

Za války se však děly ještě horší věci. Po napadení Sovětského svazu Němci začali všechny Židy 

vyhledávat a stěhovat do ghett. Zřídili ozbrojenou ukrajinskou milici, která dostala za úkol Židy 

pochytat a nastěhovat do ghetta. Pracovala naprosto spolehlivě a při tom nahánění lidi běžně 

zabíjeli. Jednou jsem byl svědkem toho, jak pronásledovali celou skupinu. Viděl jsem malého 

chlapečka,  něco kolem čtyř  let  mu mohlo být,  jak utíká před vojákem s puškou.  Ten se tak 

rozběsnil, že prchajícímu dítěti urazil pažbou pušky hlavu. Benderovci na druhé straně se také 

chovali  naprosto bezohledně.  K Čechům byli  snad mírnější,  protože  od nich měli  potraviny, 

oblečení a povozy, o které byla jinde nouze. Vedle nás bydleli nějací Prochorovi, měli dvě děti 

zhruba ve stejném věku jako já: Ivana a Maňku, dvojčata. Jednou v noci, bylo to v květnu ve 
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čtyřicátemtřetím roce, jsem najednou viděl z okna, bylo to nějakých čtyři sta - pět set metrů, od 

nás,  že se tam něco děje,  že jejich  dům hoří  a bylo také slyšet  střelbu.  Později  jsem se od 

Prochorových dětí dozvěděl, že k nim v noci přišli banderovci, všechno jim sebrali a ukradli jim 

i  krávu. Ivan s Maňkou spali  nahoře na hambálkách nad chlívem, protože v domě bylo málo 

místa. Když slyšeli, že je zle a že se střílí, vyvedli potichu koně (oni je neměli okované) nasedli 

na něj a ujeli na chutor Klopoty (v sousední vesnici), kde žila jejich babička. Jejich rodiče stála 

noční návštěva život. Banderovci je za to, že jim odmítli dobrovolně dát co požadovali postříleli, 

a také i jejich asi osmnáctiletou dceru, která byla těhotná, střelili do břicha, aby zemřelo i dítě.

Jednou jsem šel za svojí babičkou Šedivou, bydlela kousek od nás za lesem, chodilo se tam po 

lesní cestičce. Byl tam les a louka Šedivých, v létě jsem tam občas pásl krávy. Bylo to v zimě, ve 

čtyřicátem druhém roce. Zima byla tuhá. Mínus dvacetpět stupňů. A na té cestičce v lese leželo 

asi patnáct postřílených židovských dětí, tak od pěti do osmnácti let. Neměly ani zavřené oči. 

Vítr jim foukal do vlasů, navál na ně spadané listí a sníh. Na ten pohled nikdy nezapomenu.

Postříleli je ukrajinští policajti. Nemohli je zakopat, půda byla zamrzlá, a tak je nechali ležet, 

jinak by je zahrabali.

V době války pracoval  můj  tatínek  v cukrovaře,  v Mizoči  na  Rovensku na  váze  jako vážný. 

Protože byl bez nohy, nemohl se na neděli vracet domů, a tak jsem mu nosil prádlo a nějaké 

jídlo. Jednou jsem za ním došel v sobotu navečer a on mi řekl, abych tam přespal a domů šel až 

ráno. Ráno jsme viděli z cukrovaru, že naproti v lese nahnali Němci moc lidí do jednoho místa. 

Byla tam taková strž a oni ten den postříleli asi pět set Židů. Dívali jsme se na to s tatínkem 

z okna.  Museli  si  vykopat  jámu,  nechali  je  vysvléct  do naha a  na obě strany rokle postavili 

kulomety. Dvacetiletí kluci, s cigaretou v ruce, ratatata… Člověk by nevěřil, jestli je to sen, nebo 

se to skutečně dělo. Teprve někdy předloni, jsem si v knize Simona Wiesenthala přečetl, že právě 

v Mizoči nacisté popravili a zakopali celkem šest tisíc Židů. Včetně těch asi pětiset co jsem viděl 

na vlastní oči.

Jak to bylo se vzděláním na Volyni:

Vzdělání bylo pro volyňské Čechy vždy důležité. Tatínek také snil o našem vzdělání, chtěl nás 

nechat  studovat  až  v Paříži  na  Sorboně.  To  však  bohužel  nešlo.  Já  sám jsem měl  touhu  se 

vzdělávat, a tak jsem se velmi brzy naučil číst. Ve škole jsem se hned v první třídě přihlásil do 

knihovny a začal jsem nosit domů knížky. V první třídě jsme se ještě učili polštinu a do druhé 

třídy jsem začal chodit, když nás obsadili Rusáci. Když se situace trochu stabilizovala čekal nás 

ve škole ukrajinský a ruský vyučovací jazyk. A taky začaly vycházet ruské noviny. V dětství se 

člověk velmi rychle adaptuje, a tak jsem začal číst i ruské knížky. 

V roce 1942 začali Němci likvidovat české knihovny. V Hulči České měli Češi velkou knihovnu, 

byla tam také česká kapela. V době, kdy se knihy likvidovali jsem byl u hospodáře již spolehlivý 

250



čeledín a ten mi půjčil fasuněk se spřežením a já s v Hulči třikrát otočil. Fasuněk byl pokaždé 

narvaný všemi možnými knihami v polštině, v ruštině a ukrajinštině i v češtině. Měli jsme doma 

obrovskou komoru s různými věcmi. Byla tam i veliká pec v níž se dříve pekl chleba a její zadní 

část zasahovala do té komory. Tam jsem všechny ty knihy naskládal a přes válku, když přestala 

fungovat škola jsme skoro všechny ty knížky přečetl. Byl tam don Quijote, Komenského Orbis 

pictus, přečetl jsme celého Sienkiewicze, Lermontova, Puškina v ruštině, Lesu Ukrajinku, Ivana 

Franka a  Tarase Ševčenka,  Jiráska a  další.  Všechno jsem četl  v originále  a  získal  jsem také 

slušnou slovní zásobu, zřejmě jsem měl i dobrou výslovnost, protože mi polští kluci říkali, že 

nejsem Čech a mluvám Polsky jako Polák. To stejné i Ukrajinci. Odebírali jsme také časopisy 

Hvězdy, časopis paní a dívek – ten odebírala maminka, otec měl předplacenou Nivu – to bylo 

něco jako Literární listy.   

Válku  jsme  přežívali  se  zaťatými  zuby.  Stále  docházelo  k nějakým  incidentům.  Cukrovar 

v Mizoči například přepadli partyzáni a zapálili ho. Nevím, jestli to byli ruští partyzáni, polská 

zemská armáda, banderovci nebo různé bandy, které jenom kradla. V době okupace zde jezdily 

německé  hlídky  v transportérech  a  autech,  kde  měli  namontované  kulomety.  Jednou  honili 

nějakého chlapa na koni, byl to partyzán. Jel na koni po polní cestě, souběžně kousek od cesty 

jsem byl já měl jsem na starosti dva koně a krávy, které jsem pásl. A to auto jelo po ulici co vede 

z Mizoče do Ostrohu a z toho kulometu pálilo po tom partyzánovi. Člověk není hned pohotový, 

aby  s sebou  plácnul.  Pochopil  jsem,  že  je  zle,  ale  šlehl  jsem s sebou  na  zem až  s mírným 

zpožděním. Držel jsem v ruce vdolek namazaný sirupem, sirup jsme tehdy dělali z cukrové řepy. 

A  ve  vdolku  byly  najednou  tři  díry  od  toho  kulometu.  A  k tomu  všemu  stála  za  rohem 

hospodářova žena a volala na mě abych zahnal krávy a koně rychle, honem!

V roce 1944 nás přišla sovětská armáda a v zásadě nás osvobodila. Nejdříve se u nás objevili 

průzkumníci, pak dorazila nějaká dělostřelecká skupina, která si udělala na zahradě okopy ve 

sněhu. Objevila se i minometná jednotka, přitom neměli žádné dopravní prostředky nebo jsem je 

nezaznamenal  a  až  později  jsem  si  uvědomil,  že  střelivo  do  minometů  je  těžké  i  samotné 

minomety. A ti vojáci byli také ztahaní jako koně. Kolem jel někdo s koňmi, vojáci jej zastavili, 

že je bude muset odvézt. On se vymlouval, že jet nemůže, protože má nemocnou manželku. Šel 

jsem okolo a oni na mě zavolali a řekli mi, že když on nemůže tak pojedu s nimi a přivezu  ty 

koně  nazpět.  To mi  bylo  dvanáct.  Ani  jsem to  doma nestihl  říct,  jel  jsem jen  tak  nalehko, 

začínalo jaro. Musel jsem nasednout na kozlík, oni naložili střelivo a minomety a vyjeli jsme. 

Abych nezmrzl dali mi takový ten jejich vojenský šinel (kabát). Přijeli jsme na stanoviště, bylo to 

někde za Mizočí u lesa. Oni se rozmístili, udělaly palposty (palebná postavení) a začali střílet. 

V tu ránu druhá strana palbu opětovala. Já jsem chtěl s koňmi prchnout pryč, ale při odstřelování 
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to nešlo a nakonec jsem tam s nimi zůstal tři dny. Jednoho koně poranila střepina do zadku, ale 

dovezl jsem je zpátky.   

     

Jak se připravovali na cestu:

„Čekali jsme napjatě na zprávy, kdy budeme moci přesídlit. Podle zpráv od vojáků jsme věděli, 

že v Československu dělají velký nátlak, aby se vůbec něco pohnulo kupředu. Obávali jsme se, 

že  Stalin  nás  nepustí.  Vždyť  Sovětský  svaz  měl  mnoho  padlých  vojáků,  bylo  zapotřebí 

pracovitých rukou a odborníků, skoro nic nefungovalo, taky banderovci si dělali, co chtěli.

Pak přišla zpráva, že se začne s transporty. Sedláci přemýšleli jak přepravit dobytek a krmivo pro 

ně. Protože bylo omezené množství věcí, které bylo možné vzít s sebou do transportů, vyrobil 

jsem lis, který jsem upevnil na sáňky. Lisoval jsem ze zásob a zavazadel čtverce nejen nám, ale i 

dalším zájemcům. U sedláků šlo především o krmivo pro dobytek – seno a slámu. Dobře jsem si 

při tom také vydělal. Bylo nutné se dobře připravit: palivo na topení, strožok na spaní, jídlo na 

několik dnů (nikdo nevěděl, jak dlouho se pojede) – sušené suchary, sádlo, krmivo pro dobytek 

do vagónů…

Dne 22. února 1947 jsme byli vypraveni. Ze Zálesí a ze Zdolbunova. V jednom dobytčáku nás 

bylo devět. Pamatuji si, že byly velké mrazy. Moje malá sestřička byla zabalená do deky a na 

občasných zastávkách se nabírala voda. V rohu vagónu byla zástěna a za ní záchod, no záchod – 

díra v podlaze. 

Transport doprovázelo pár ozbrojených vojáků, snažili se nás cestou vykrást, stav po válce byl 

strašný, vagóny byly místy děravé.

Narodil jsem se na rovině, a když jsme přijížděli do Karpat, byl to kouzelný dojem! Celou cestu 

jsem sledoval – Mukačevo, pak zastávka v Užhorodě, prošel jsem si město. Cestou se muselo 

uplácet kořalkou a tabákem, aby se jelo a nenechali nás čekat někde na vedlejší koleji.

Hranice jsme překročili v Čierne pri Čope, kde nás přestěhovali do užších vagónů, byly to už 

oddělené osobní vozy, měly WC, vodu, topilo se, už se jelo lépe. Také nám dali jídlo a teplý čaj.

V Košicích nám 5. března vydali repatriační průkaz a už se třídily transporty na Žatecko a na 

severní Moravu, někdo do Brna a do Vojkovic. My jsme jeli do Brna a pak do Hrušovan, tady 

nás vyložili a přijeli si pro nás vozem. Ve Vojkovicích bydlel už nás strejda a byl tam pro nás 

připravený dům.

Chodil jsem do školy do Židlochovic, hned mě šoupli do jednoročního vyrovnávacího kursu, což 

byl vyrovnávací poslední ročník měšťanky, aby se zrychleně doučilo to, co se nestihlo v době 

zavření škol za války. Protože jsem hodně četl neměl jsme problémy s češtinou. Kamarádi mi 

nosili  rodokapsy.  Některé  předměty  jsem  vůbec  neznal  jako  biologie,  hodně  mi  pomáhali 

252



spolužáci  a já zas jim v matematice.  V Rusku naštěstí  matematiku učili  dobře,  takže v tomto 

jsem se dostal brzo dopředu. Ostatní jsem musel pracně dohánět. Bylo mi tehdy patnáct let.

Ve škole byli rádi, že jsme vše jakž takž zvládl, ke konci roku jsem dostal do ruky vysvědčení a 

běž. Pak mě dali do učení ke Karlovým Varům – na rukavičkáře.
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