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Roman Štér: Československá vojenská emigrace na Volyni 1939-

1940. Nástin historie Kvasilovské skupiny  

 

Téma československých vojenských jednotek vytvořených během druhé světové 

války nejprve v Polsku a později v SSSR ustoupilo během posledních let 

z hlediska širší veřejnosti poněkud do pozadí. Proto je třeba přivítat záměr kol. 

Štéra věnovat se ve své bakalářské práci jednomu dílčímu tématu, které náleží do 

této oblasti. 

Kvasilovskou skupinu tvořilo zhruba 170 osob, které v září 1939, kdy vypukla 

válka, pobývaly v Polsku. Vzhledem k rychlému vývoji válečných událostí se 

československá vojenská skupina začala rozpadat a jedna její část se dostala do 

Českého Kvasilova na Volyni. Tam strávila několik měsíců od podzimu 1939 do 

konce března 1940, kdy se setkala s Východní skupinou československé armády 

a stala se její součástí. Následně byla většina jejích příslušníků odesílána nejprve 

do Francie a později na Střední východ. Část ale zůstala v SSSR a později 

vstoupila do 1. československého samostatného praporu.    

Předložená bakalářská práce se zabývá vznikem a složením skupiny, jejím 

každodenním životem, organizací, hospodářským zajištěním a odjezdem 

z Českého Kvasilova. Autor si všímá i kulturní činnosti, kterou její příslušníci 

vyvíjeli, jejich politické a obecně ideové orientace. Vychází z nepříliš početné 

odborné literatury, knižně vydaných vzpomínek pamětníků a archivních pramenů 

uložených ve Vojenském historickém archivu. Prokázal, že s nimi dokáže 

pracovat a dobře se v nich orientuje. Snažil se seznámit i s materiály uloženými 

v jiných archivech (Archiv ministerstva zahraničních věcí, Národní archiv, 

Archiv bezpečnostních složek). Prozatím z nich mnoho nezjistil, ale domnívám 

se, že v tomto ohledu zbývá určitý prostor na případné rozšíření práce 

v budoucnu. 

Přínos práce spatřuji v rozboru vnitřní organizace skupiny, která se sice na jedné 

straně chápala jako vojenská jednotka, současně si však volila výbor a 

dodržovala pravidla jakési vnitřní demokracie. Tento střet vojenských a určitých 

spolkových zásad je velmi zajímavý. Za důležitý považuji i popis situace, do jaké 



se skupina dostala tím, že se přemístila na sovětské území. Sovětské úřady totiž 

od počátku vyvíjely na skupinu a její příslušníky silný politický tlak. Dávaly 

najevo, že nebudou tolerovat žádnou „fašistickou či protisovětskou činnost“, 

kterou však nijak konkrétněji nevymezily. Mohlo za ni být považováno téměř 

cokoliv a skupina tak byla konfrontována s naprostou svévolí sovětských 

politických i bezpečnostních institucí. V této souvislosti jsou velmi výmluvné 

pasáže popisující jednání představitelů skupiny na úřadech. Arogance a 

povýšenost sovětských úředníků zcela odpovídá tomu, jak ruská literatura 19. 

století zachycuje carské byrokraty. Vedení si dobře uvědomovalo, že politické 

poměry, ve kterých se skupina nacházela, jsou velmi choulostivé a 

komplikované. Snažilo se jim maximálně podřídit a rozhodlo se proto jakoukoliv 

protisovětskou činnost trestat vyloučením a hlavně oznámením sovětským 

úřadům.  

Práci kol. Štéra vhodným způsobem doplňují četné přílohy, které přinášejí 

jmenný seznam příslušníků skupiny, jména vedoucích představitelů a portréty 

některých z nich, fotografie míst podstatných z hlediska tématu a ukázky 

některých ilustrativních dokumentů. 

Autor shromáždil velké množství cenných zjištění. Bohužel však, navzdory 

opakovaným výzvám, nepřikročil k jejich širšímu zobecnění a k pokusu vyvodit 

z nich obecnější závěry. Snad za tím stojí zbytečná skromnost a nedůvěra ve 

vlastní síly. Dojem z práce pak kazí také řada gramatických chyb. 

Předložená práce vznikala poměrně dlouhou dobu v určitých vlnách. Na tom se 

zřejmě podepsala i autorova vytíženost v jeho zaměstnání. Výsledek nepochybně 

splňuje nároky kladené na bakalářské práci. Doporučuji ji tedy k obhajobě a 

navrhuji hodnotit ji stupněm velmi dobře.        

 

 

V Kolíně 18.1.2017                                                              Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. 

 

 


