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 Návraty volyňských Čechů a jejich asimilace, se zvláštním zřetelem k Vyškovsku 

Autorka Dagmar Martínková si vybrala značně zpracovanou problematiku volyňských Čechů 

: historii jejich idchodu z českých zemí do Volyňské gubernie v 19. století, způsob života na 

Volyni s podrobnými chrakteristikami historických údobí kdy postupně docházelo k vytvoření 

dvou společenství západních (zapadniků) a východních (sovětských) volyňských Čechů. 

Téma je složité nejen z hkediska studia samotné enlávy (enkláv) volyňských Čechů, ale 

zejméne s ohledem na zasazení problematiky do historie Volyně, Polska, Ukrajiny, posléze 

SSSR i Československa.  Autorka takto obtížný úkol, který si vytýčila spracovala díky 

rozsáhlé odborné literatuže, literatuře zpracované pamětníky volyňskými Čechy. v rozsahu 

vzhledem k dalším skupinám reemigrantů  neobvyklé. K těmto pamětníkům se a jejich 

odkazu se autorka hlásí. Zpracovala paměti své babičky, využila vzpomínky dalších 

pamětníků na Vyškovsku a tak k mnoha zpracovaným oblastem v ČR, ktré osídlili vylyňští 

Češi přidala nový, doposud nezpracovaný region Vyškovska. Podle archivních dokumentů 

zpracovaných oponentkou na Vyškovsko přišlo v roce 1947 68 rodin.. Zda v tomto počtu na 

Vyškovsku zůstaly, anebo zda odešly do jiných oblastí nevíme  přesně, ale díky uvedené práci 

máme potvrzeno, že alespoň část z nich v regionu zůstala. 

První částpráce věnovaná životu na Volyni, rozdělení na dvě společenství po vzniku SSSR a 

rozdělení Volyne na Polskou a sovětskou je velmi dobře popsaná díky citované odborné 

literatuře i vzpomínkám pamětníků. Velmi dobře je zpracováno české menšinové školství na 

Volyni, také díky uvedené odborné literatuře.  

Co se týče uvádění a citace archivních pramenů z Ukrajiny  považuji jejich uvádění za 

neúplné, protože autorka uvádí pouze jednotlivé názvy archivu, nikoliv soubor jejich fondů, 

ve kterých můžeme studovat dokumenty k volyňským Čechů, které byly dlouhodobně 

nepřístupné. Přístupné byly jen v Státním archívu Ukrajiny v Kyjevě a v Státním archívu 

společenských organizací v Kyjevě,  kde je rozsáhlá korespondence  také ohledně role N.S. 

Chruščova v této reemigraci a korespondence volyňských Čechů a Slováků, kteří se měli 

přesídlit na Volyň do opuštěných hospodářství volyňských Čechů.  Archivní prameny k těmto 

reemigrantům mají na rozdíl od jiných reemigrantů svá specifika.                

K pramenům volyňských  Čechů v českých archivech 

Autorka uvádí jen část pramenů v několika archivech, které by byly plně postačující, kdyby 

její práce byla méně ambiciozní a tím pádem užšího zaměření. Vyvarovala by se tak dalším 

připomínkám uváděným níže. 

 Chronologicky lze seřadit archivní prameny z let 1945 ‒ 1954, pocházející z více fondů 

něklika archivů: z Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR, z Archivu Ministerstva vnitra 

ČR, z Vojenského historického archivu, z několika fondů Státního ústředního archivu (Úřad 

předsednictva vlády; ministerstva vnitra ‒ Nová registratura; ministerstvo sociální péče, fondy 



archivu ÚV KSČ a archivu ÚML KSČ); z Archivu Federálního shromáždění ČSFR, fondu 

osídlovacího výboru ÚNS, Sociálně politického výboru ÚNS a Zahraničního výboru ÚNS. 

 

Pozornost lze věnovat materiálům z Archivu ministerstva  zemědělství, které náležitým 

způsobem zpracoval a citoval J. Vaculík v knize Reemigrace a usídlování volyňských Čechů 

v letech 1945 ‒ 1948, kde jsou základními prameny k usídlování volyňských Čechů 

v Čechách a na Moravě.  

Přístupné jsou některé fondy uložené v NA; zejména fond Repatriace a reemigrace, který 

podle studia inventáře obsahuje podstatnou část základních materiálů k reemigraci 

volyňských Čechů uloženou v 60 kartonech a  který nebyl přístupný do roku 2000. Od 

poloviny roku 1996 již nebyl přístupný fond ministerstva vnitra ‒ Nová registratura, 

obsahující prameny k majetkoprávnímu vyrovnání s volyňskými Čechy. 

Rovněž Vojenský historický archiv asi nemohl poskytnout prameny z fondů MNO let 1947 ‒ 

1950, protože nejsou inventarizovány a část pramenů z fondu MNO 1946, 1950 ‒ 1954 není 

odtajněna a přístupná ke studiu. 

Veškeré prameny z Archivu ministerstva vnitra rovněž nejsou inventarizovány. Bohaté 

materiály jsou uložené SOkA Bruntál se sídlem v Krnově, SOkA Tachově a dalších 

regionálních archívech, které by jistě i do budoucna obohatily disertační práci a posílily její 

vědecký charakter a tími přínos. Většinou se jedná o fondy příslušných ONV 1948-1954.   

Disertace  by měla být založena také na  pramenech úřední provenience, na poznatcích 

získaných činností politických stran i represivních orgánů, a tím dokumentovat jejich činnost 

vůči reemigrantům v daném obdob. Zčásti je  zachycen a popsat návrat této minority 

z lidského hlediska, včetně nesnází i řady traumatizujících zkušeností pramenících 

z reemigrace samé a z údělu této krajanské větve, která díky emigraci a reemigraci zažila 

v historicky krátkém období patnácti až čtyřiceti let dvě období komunistických režimů. 

Archivní prameny mají v určitých dějinných obdobích omezenou vypovídací schopnost 

k samotné podstatě naší novodobé historii státu. Týž, avšak výraznější problém postihuje 

konkrétní dějiny každodennosti enkláv obyvatel, v tomto případě krajanské minority 

volyňských Čechů navrátivší se do vlasti. Názory a postřehy, kteréby dotvářejí zde použité 

písemné prameny z různých institucí, pocházejí ze vzpomínek pamětníků a náleží do oblasti 

orální historie a kulturní antropologie. 

Informace k úvodu do problematiky, k historii Čechů na Volyni a k volyňským Čechům 

v letech druhé světové války jsou čerpány z publikované literatury. Jejich autory jsou často 

sami volyňští Češi. 

Nyní několik otázek 

s.110 :“netolerování“ vzniku odbojových jednotek... doporučují vysvětlit šíře alespoň citací 

z odborné literatury, což je vhodné i pro s.111. 



s. 115  vzhledem k tématu by byla vhodná charakteristika citovaných autorů O.S. Syslova 

a Bojka. 

s.111-135 by bylo vhodné přehledněji uspořádat, protože tato část je informačně velmi bohatá 

.  

s. 148 Irena Malínská a její činnost v roce 1968 a poté. Objasnit tlumočení sovětského 

vysílání Zpráv, s. 157 

s. 151 hodnocení SNP, uvést pramen včetně širších souvislostí.   

s. 172 „zatvrzelá představa“, upravit na jiný výraz. Např. utkvělá…   

Kapitoly o reemigraci a usídlování rozšiřují dosavadní poznatky a vzpomínky pamětníků. 

Bylo by vhodné upřesnit, co autorka myslí pod pojmem etničtí Češi, asimilace. Upozornit 

také na skutečnost, že reemigraci volyňských Čechů podporovali národní socialisté, lidovci i 

sociální demokraté. Co bylo důvodem jejich podpory, Naopak komunisté tuto reemigraci 

nepodporovali. 

I přes uvedené připomínky předložená práce přináší nový materiál k problematice volyňských 

Čechů sepsaný zejména ze soukromých archívů, kronik, muzejních sbírek. Na základě 

uvedeného doporučuji k obhajobě. 

 

Helena Nosková 

Ústav pro soudobé dějiny, v. v. i. AV ČR 

V Praze 22. Listopadu 2021  .   

  

 


