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Abstrakt (česky): 

Práce je zaměřena na vznik a život Kvasilovské skupiny, která byla součástí 

československé emigrace v letech 1939 – 1940 na Volyni (Polsko, později 

SSSR). V době odjezdu skupinu tvořilo 150 osob. 

 

 

 

Abstract (in English): 

The thesis focuses on forming and activities of Kvasilov Group, which was  

part of the Czechoslovak exile in Volyn (Poland and the USSR later on) in  

1939 – 1940. At the time of its departure, the group consisted of 150  

people. 
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Úvod 

Okupace zbytku Československé republiky v roce 1939 byla pro mnohé její občany 

důvodem pro emigraci. První emigranti směřovali do Polska. Situace v Polsku pro ně nebyla 

jednoduchá. Úřady neměly jasné směrnice, jak se stavět k uprchlíkům. V nejlepším případě 

jim povolovaly dočasný pobyt, neposkytovaly však právo azylu.  Nezřídka se stávalo, že byli 

běženci odsuzováni do vězení za nedovolený přechod hranic a někde i donuceni k návratu.
1
  

V Polsku došlo k postupnému rozdělení československé emigrace na tři části: 

hospodářskou, politickou a vojenskou. Dle Ericha Kulky do první skupiny patřili především 

Židé, kteří uprchli před německou rasovou perzekucí.
2
 

Do skupiny politické emigrace byli zařazeni ti, kteří zdůvodňovali svůj útěk perzekucí 

pro politickou příslušnost nebo činnost. Kvalifikaci pro zařazení do této skupiny ověřoval 

zvláštní politický výbor. Političtí uprchlíci se vydávali občas za lepší kategorii emigrace, měli 

zvláštní legitimace politického uprchlíka. Výbory politických emigrantů se podle Ericha 

Kulky postupně staly pomocnými orgány podpůrných komitétů, prováděly registraci, 

prověřování, zařizovaly ubytování a měly značný vliv na určování pořadí těch, kteří měli být 

nejbližším transportem odesláni do Velké Británie. Pojem politického emigranta byl postupně 

zúžen na příslušníky několika politických skupin.
3
  

Do poslední skupiny zahrnujeme bývalé příslušníky československé armády. 

Vzhledem k tomu, že její součástí byla také Kvasilovská skupina, podíváme se na její osudy 

podrobněji. Rád bych ještě upozornil na skutečnost, že pro mnoho československých státních 

příslušníků bylo Polsko pouze přestupní stanicí, odkud odjížděli lodními transporty do 

Francie, kde byli přijímáni do Cizinecké legie. Tam sloužili až do vypuknutí druhé světové 

války. Takto odcestovalo v šesti transportech vypravených od května do srpna celkem 1 212 

vojáků.
4
  

Již 30. dubna 1939 byla v Krakově z iniciativy československého konzula Vladimíra 

Znojemského ustanovena Československá vojenská skupina. Toho dne večer se sešlo 

v turistickém domě na hlavním náměstí Krakově prvních sedm dobrovolníků. Na tomto místě 

se postupně soustřeďovali další dobrovolníci. Již 5. května zde bylo ubytováno 57 osob. O pět 

dní později stoupl jejich počet na devadesát.
5
  

                                                           
1
 Karel RICHTER, Československý vojenský odboj v Polsku 1939, Československý svaz protifašistických 

bojovníků, Praha 1989, s. 6. 
2
 Erich KULKA, Židé v Československé Svobodově armádě, Naše vojsko, Praha 1990, s. 22-23. 

3
 Tamtéž s. 23-24. 

4
 Karel RICHTER, Československý odboj na východě, Správa sociálního řízení FMO, Praha 1992, s. 13 

5
 Karel RICHTER, Československý vojenský odboj na východě, Praha 1992, s. 13. 
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Do Československé vojenské skupiny mohli vstoupit pouze Češi, Slováci a 

Podkarpatští Rusíni. Z přijetí byly vyřazeny národnostní menšiny, především sudetští Němci.
6
 

 Prvním velitelem Československé vojenské skupiny se stal nadporučík Jiří Král, 

kterého nahradil kapitán Jan Veselý. Po něm převzal velení podplukovník Ludvík Svoboda, 

který byl jejím velitelem po celou dobu internace v SSSR. 
7
 

Na konci května byla skupina rozdělena na dvě čety. Krátce po ustanovení do funkce 

velitele Československé vojenské skupiny vytvořil Ludvík Svoboda rámcovou organizaci 

skupiny.  Utvořil pěší prapor, dělostřelecký oddíl a leteckou peruť. Přebývající důstojníky od 

letců přidělil k pěchotě, ostatní vojáky k dělostřelcům. K pěšákům přidělil také příslušníky 

ostatních zbraní, jako tankisty, telegrafisty, ženisty, kde z nich byly zorganizovány telegrafní, 

zákopnické a jiné čety. Tankisté byli přiděleni do kulometných čet.
8
 Po reorganizaci z 8. 

července se jednotka skládala z velitelství, dvou pěších rot, dělostřeleckého oddílu o dvou 

bateriích, perutě o třech letkách a náhradního oddílu.
9
  Poslední reorganizace jednotky na 

polském území proběhla na začátku září. Došlo k vytvoření kádrových jednotek, ze kterých 

měla být organizována smíšená brigáda. Byly zorganizovány 4 pěší roty s kulometnými 

četami, technická rota, pomocná rota, dělostřelecký oddíl a letecká skupina.
10

    

Jednotka byla financována československým konzulátem v Krakově. K 4. červenci 

bylo na vydržování československé vojenské skupiny vydáno 20 510 zlotých. Vydání byla 

hrazena z větší části příjmem z konzulárních poplatků a darů ve výši 17 880 zlotých.
11

 

V Krakově se dokonce začaly organizovat spolky, které si vytkly za cíl podporovat 

československé vojáky. První příspěvek ve výši 973 zlotých poskytlo Towarzystwo Polsko-

Czechosłowackie v dubnu 1939.
12

 

V závěru července vyvstaly problémy s ubytováním. Skupinu tehdy tvořilo 332 

dobrovolníků.  Polská vojenská správa proti očekávání vyšla vstříc žádosti čs. vojenského 

atašé a tak se počátkem července celá skupina přesunula do tábora v Malých Bronovicích 

(dnes Bronowice Małe, součást Krakova). Tímto krokem nastal v životě skupiny pronikavý 

obrat k lepšímu. Vojáci sice neměli stejnokroje (vyjma těch, ve kterých přišli slovenští vojáci) 

                                                           
6
 Jiří FRIEDL, Na jedné frontě: Vztahy československé a polské armády (polskie siły zbrojne) za druhé světové 

války, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Praha 2005, s. 56. 
7
 Jiří KLŮC, Sokolovo ve stínu propagandy, Svět křídel, Cheb 2016, s. 8. 

8
 Karel RICHTER, Československý vojenský odboj v Polsku 1939, Praha 1989, s. 21. 

9
 VHÚ-VHA, Inventář polského legionu, s. 2, Praha 1975, dostupné online: 

http://www.vuapraha.cz/sites/default/files/inventare/3_2_cs_odboj_a_fondy_a_sbirky_z_let_1939_1945/polsky_

legion_-_1939-1941.pdf 
10

  Tamtéž s. 2.  
11

 Karel RICHTER, Československý vojenský odboj v Polsku 1939, s. 23. 
12

 Jiří FRIEDL, Na jedné frontě: Vztahy československé a polské armády (polskie siły zbrojne) za druhé světové 

války, Praha 2005, s. 56. 
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ani zbraně, ale jejich každodenní život se již odvíjel podle kasárenských zvyklostí, včetně 

nástupu a střídání stráží u vchodu.
13

  

Po příchodu československé vojenské skupiny do tábora v Malých Bronovicích 

převzala péči o zásobování polská armáda. Úředně jmenovaný vojenský správce tábora 

kapitán Welanik disponoval také fondem, ze kterého mohl financovat případné opravy 

tábora.
14

  

Koncem srpna byla Československá vojenská skupina přesunuta do tábora v Lešné u 

Baranovič (dnes Ƃаpaнaвiчi). V Malých Bronovicích zůstal oddíl pod velením štábního 

kapitána četnictva Františka Divokého
15

, složený zejména z letců a specialistů, kteří čekali na 

přijetí do polské armády. K tomu již pro vypuknutí války 1. září nedošlo.  

Velký morální otřes mezi československými vojáky způsobilo uzavření paktu o 

neútočení mezi Německem a Sovětským svazem 23. srpna 1939. U řady z nich převládalo 

tradiční rusofilství, a proto si nedokázali vysvětlit postoj země, kterou většina z nich tehdy 

považovala za jediného spojence, jenž byl v září 1938 připraven přijít ohroženému 

Československu na pomoc.
16

 

Dva dny po zahájení polsko-německé války vydal polský prezident Ignacy Móscicki 

dekret o zřízení České a Slovenské legie. Polský legion byl prohlášen za samostatnou 

československou vojenskou jednotku, začleněnou do polské armády a podléhající jejímu 

velení.
17

  

Díky vývoji válečného konfliktu byl 11. září vydán rozkaz k urychlenému přesunu 

Československé vojenské skupiny z Lešné dále na východ (pohyb skupiny Polskem viz. 

Příloha č. V, mapa č. 1). Již 13. září byl transport před Tarnopolem (dnes Тернопіль) 

přerušen. Nádraží a město byly cílem těžkého bombardování.  Souprava se proto vrátila do 

stanice Hluboček Velký (dnes Великий Глибочок), kde se jednotka dočasně ubytovala. Tady 

zažila dva nepřátelské nálety. Při prvním byl smrtelně raněn četař aspirant Vítěslav 

Grünbaum.
18

  

                                                           
13

 Karel RICHTER, Československý vojenský odboj v Polsku 1939, s. 23. 
14

 Tamtéž s. 23. 
15

  František Divoký (1892 -1972), za druhé světové války velitel oddělení polního četnictva ve Velké Británii. 

Po únoru 1948 emigroval. Žil v Londýně. Viz.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, 

Vojenský historický ústav Praha, Vojenský historický ústav Bratislava, Praha 2005, s. 55-56. 
16

 Jiří FRIEDL, Na jedné frontě, vztahy československé a polské armády za druhé světové války, s. 68. 
17

 Karel RICHTER, Československý odboj v Polsku, s. 13. 
18

 Jiří FRIEDL, Na jedné frontě, vztahy československé a polské armády za druhé světové války, s. 112. 
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Ve dnech 14. - 17. září byla vyčleněna pod vedením poručíka Pavla Styka z 

Československé vojenské skupiny kulometná skupina, která se podílela na protiletadlové 

obraně Tarnopolu. Při jednom z náletů se jim podařilo sestřelit dvě německá letadla.
19

 

Odpoledne 17. září 1939 vyrazil legion z Hlubočku, a v noci na 18. září za 

nepříznivého počasí a po třicetikilometrovém pochodu dorazil do Horodiště. Na poradě 

svolané Ludvíkem Svobodou bylo rozhodnuto spojit se s Rudou armádou. 

 

V sovětské internaci 

Dne 18. září přechází československá vojenská skupina na území obsazované Rudou 

armádou (pohyb skupiny na tomto území viz. Příloha č. VII, mapa č. 2 a 5). Pro 

československé vojáky tak začíná období internace. Po čtyřdenním pěším pochodu 

s doprovodem ozbrojené sovětské stráže Východní skupina československé armády pod 

vedením štábního kapitána Františka Franty překročila 21. září v prostoru Husjatina (dnes 

Гусятин) původní sovětsko-polskou hranici.  

Z Husjatina byli auty dopraveni do kasáren v Kamenci Podolském (dnes Кам’янець-

Подільський), kde je ubytovali v tamních kasárnách. Tady se skupina setkala s Ludvíkem 

Svobodou a jeho štábem. Vadou byly stísněné prostory a nevyhovující strava, kterou dostávali 

ze sovětské polní kuchyně a jejíž složení bylo pro ně nezvyklé. Jak ale napsal ve svých 

pamětech Ludvík Svoboda „lépe si přivykat neobvyklému jídelníčku, než trpět hladem“
20

.  

Část jednotky údajně onemocněla úplavicí.
21

 Díky nastalému Objekt, ve kterém našli 

ubytování, byl střežen. Výhodou bylo, že si skupina mohla zachovat vojenskou organizaci.
22

  

Protože kasárna v Kamenci Podolském musela skupina uvolnit pro sovětské jednotky, 

byla přemístěna do Olchovců. Také Olchovce však představovaly pouze provizorní řešení, 

protože stavba kulturního domu, která se stala útočištěm československých vojáků, nebyla 

uzpůsobena k pobytu takového množství osob. Zde se předchozí potíže života v internaci 

znásobily nefungujícím osvětlením, nedostatkem vody, primitivními hygienickými 

podmínkami a nocováním na slámě na sále a chodbách.
23

 Již v Kamenci Podolském začali 

někteří projevovat své sympatie k Sovětskému svazu nošením rudých hvězdiček na klopách 

kabátů. Přezdívalo se jim proto „hvězdáři“. Odsuzovali předmnichovské Československo a 

jeho představitele, revoltovali proti důstojníkům, vojenské kázni a pořádku. Někteří z nich 

                                                           
19

 Tamtéž s. 112. 
20

 Ludvík SVOBODA: Cestami života, s. 15. 
21

 Jiří FRIEDL, Internace východní skupiny československé skupiny v SSSR ve světle sovětských dokumentů, in: 

Slovanský přehled, 1/2007, s. 89. 
22

 Karel RICHTER, Československý odboj na východě, Praha 1992, s. 13. 
23

 Tamtéž s. 18. 



13 
 

odmítali odjezd do Francie. Chtěli zůstat pracovat v Sovětském svazu. Svoboda trval na tom, 

aby si skupina udržela charakter vojenské skupiny. Jednání „hvězdářů“ kvalifikoval jako 

porušení vojenské kázně.  

Skupina byla 6. listopadu přesunuta do bývalého kláštera v Jarmolincích (dnes 

Ярмолинці). Tábor však v žádném případě neznamenal zlepšení situace československých 

vojáků. Byl budován pouze pro 450 osob, chyběly postele, matrace a přikrývky. „Po čase 

dodána sláma, ale při odvšivování po několika dnech opět odebrána s příslibem, že bude 

dodána nová, což se nestalo… mnoho onemocnění chřipkou, průjmy, futurukulosou. Celý 

legion zavšiven,“ čteme v Krčkově správě.
24

 I když se nálada mezi československými vojáky 

v Jarmolincích zlepšila, a to hlavně díky lepší stravě a dodávce nového šatstva a obuvi, nebylo 

možné hovořit o ideálním morálním stavu.
25

  

Navíc se začala postupně zhoršovat mezinárodní situace. Na západní frontě probíhala 

tzv. podivná válka a Sovětský svaz bez vyhlášení války napadl 30. listopadu Finsko. Za toto 

napadení byl Sovětský svaz 14. prosince vyloučen ze Společnosti národů. Sovětsko-finská 

válka skončila 13. března 1940 Moskevským mírem. Na jeho základě byla část finského 

území – Karelie přičleněna Sovětskému svazu. Internovaní Čechoslováci, však důvodům proč 

ke konfliktu došlo, nerozuměli a jejich názory na něj se různily.
26

 Navíc ani neměli, 

z pochopitelných důvodů, o tomto konfliktu dostatek informací.  

Pro internované však daleko větší problém představovalo zrušení našeho 

velvyslanectví v Moskvě. Tehdejší velvyslanec Zdeněk Fierlinger tuto událost neopomenul 

popsat ve svých memoárech: „14. prosince jsem byl povolán šéfem protokolu … panem 

Barkovem do zahraničního komisariátu. Barkov mi oznámil, že sovětská vláda lituje, že 

nemůže dále uznávati můj diplomatický charakter; nájemní smlouva, týkající se budovy, 

v nichž je umístěno velvyslanectví, prý koncem roku vyprší, a jelikož není v Moskvě dosti 

volných budov a bytů, nemohou mi sovětské úřady nájemní smlouvu prodloužiti.“
27

 

V prosinci 1939 odjel Ludvík Svoboda do Moskvy, kde projednal některé závažné 

problémy týkající se Východní skupiny československé armády, jako například vybavení 

skupiny šatstvem a obuví. Dohodl rovněž odesílání vojáků ze Sovětského svazu k našim 

                                                           
24

 Jiří FRIEDL, Internace východní skupiny československé skupiny v SSSR ve světle sovětských dokumentů, in: 

Slovanský přehled, 1/2007, s. 93. 
25

 Tamtéž s. 98. 
26

 Ludvík SVOBODA, Cestami života, s. 34.  
27

 Zdeněk FIERLINGER: Ve službách ČSR. Paměti z druhého zahraničního odboje. Praha 1947, s. 313.  



14 
 

jednotkám do Francie. Projednal také připojení Kvasilovské skupiny k Východní skupině 

československé armády.
28

  

Za Svobodovy nepřítomnosti u jednotky se „hvězdáři“ pokoušeli organizačně oddělit 

od skupiny. Na základě jejich stížností, že je důstojníci šikanují, odňalo velitelství tábora 

našim důstojníkům kázeňskou pravomoc.
29

  

V Jarmolincích skupina pobývala až do 23. března 1940, kdy ji přemístili do 

internačního tábora NKVD v Orankách (dnes Оpанки), kam dorazila 1. dubna.  Na cestě do 

Oranek došlo ve stanici Šepetovka ke spojení s Kvasilovskou skupinou. Ubytování 

v Orankách bylo nesrovnatelně lepší než v Jarmolincích. Také zdejší velitel kapitán Kuzněcov 

přispěl svým jednáním k větší spokojenosti internovaných. Byly dokonce povoleny vycházky 

do okolí tábora. Východní skupinu československé armády nyní tvořilo 112 důstojníků, 19 

rotmistrů a 510 mužů. V denním řádu byly zařazeny dvě hodiny výcviku (většinou teorie a 

pořadová cvičení). Byla povolena důstojnická a poddůstojnická škola.
30

     

Ke konci června byla Východní skupina československé armády přesunuta do Suzdalu 

(dnes Сyздаль), kde našla ubytování v bývalém Spasko-Jefimovském klášteře. Sovětský 

velitel tábora, kapitán Korotkov, se od počátku snažil nastolit režim pevné ruky projevující se 

omezováním vycházek a důsledným trestáním přestupků.   To zcela logicky vedlo ke zhoršení 

nálady a konfliktům se strážnými. Skupina se snažila pokračovat v základním výcviku 

doplněném o politické školení, které organizovala správa tábora. Poskytla rovněž vojákům 

možnost získání dalších potravin prací mimo tábor.
31

   

Orgány NKVD byl Ludvík Svoboda požádán, aby 8. července odjel do Istanbulu, kde 

měl vejít ve styk s tamními československými úřady a zjistit, zda je možné s nimi navázat 

kontakty. Funkci velitele převzal štábní kapitán František Zikmund. V říjnu převzal velení 

nad skupinou nadporučík Ladislav Bedřich. Za Bedřichova velení došlo k vážnému střetu 

s „hvězdáři“. Část z nich odmítla na protest proti údajnému antisemitismu účastnit se výuky v 

důstojnické škole. Šlo o záměrně nafouklý případ urážlivého oslovení opilého frekventanta, 

vůči dozorčímu židovské národnosti. Nadporučík Bedřich jednání „hvězdářů“ vyhodnotil jako 

vzpouru, zbavil je zařazení frekventantů a začlenil je do zvláštní nově utvořené roty.
32

   

Od 21. března do 28. května 1940 bylo od Východní skupiny československé armády 

vypraveno celkem dvanáct transportů směřujících nejprve do Francie, později na Střední 

                                                           
28

 Karel RICHTER, Československý odboj na východě, Praha 1992, s. 20. 
29

 Tamtéž s. 19. 
30

 Tamtéž s. 19. 
31

 Tamtéž s. 20. 
32

 Tamtéž, s. 22. 
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východ a do Velké Británie. V Sovětském svazu nakonec zůstalo kolem devadesáti osob, 

které se staly základním instruktorským a velitelským kádrem 1. československého 

samostatného polního praporu v SSSR. Období internace pro ně skončilo až 22. července 

1941, tedy zhruba měsíc po napadení Sovětského svazu Německem.
33

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 VHÚ-VHA, Inventář polského legionu, s. 4, Praha 1975, dostupné online: 

http://www.vuapraha.cz/sites/default/files/inventare/3_2_cs_odboj_a_fondy_a_sbirky_z_let_1939_1945/polsky_

legion_-_1939-1941.pdf 
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Prameny a literatura 

 V období od 21. září 1939 do 26. března 1940 působila na území dnešní západní 

Ukrajiny „Skupina příslušníků bývalé čs. legie v Kvasilově Českém,“ která je známá pod 

označením Kvasilovská skupina.
34

 Jednalo se o československé vojáky, jejich rodiny a rodiny 

pracovníků Krakovského konzulátu, kteří se ve válečném chaosu v září 1939 ztratili a 

nemohli najít Československou vojenskou skupinu. Postupně se soustředili na Volyni,
35

 u 

volyňských Čechů
36

 a vytvořili organizovanou skupinu, čítající v době odjezdu z Volyně na 

sto padesát osob.
37

  

 Cílem studie není vzhledem k jejímu rozsahu popsat a zhodnotit příčiny vzniku a 

vlastní činnost Kvasilovské skupiny. Soustředil jsem se pouze na popsání některých dílčích 

problémů, které jsou charakteristické pro celou etapu našeho odboje. Skupina sama se ocitla 

na území obsazeném Sovětským svazem v době jeho záboru a krátce poté. Téma je velice 

zajímavé, protože se skupina musela vypořádávat s překotným vývojem událostí v neznámém 

prostředí. Myslím si, že si téma zaslouží detailnější zpracování, proto bych se mu rád věnoval 

také v budoucnu.  

 Základními prameny pro mou práci byly písemnosti vzešlé z činnosti Kvasilovské 

skupiny, které jsou v současné době uloženy ve Vojenském ústředním archívu ve fondu 

Polský legion. Jedná se o sdružený fond představující soubor dochovaných písemností 

Československé vojenské skupiny organizované po 15. březnu 1939 na území Polska, která 

pak 18. září 1939 přešla na území Sovětského svazu, kde začala užívat názvu Východní 

                                                           
34

 Vzhledem k tomu, že tento název je mezi zájemci o tuto problematiku znám, užívám jej také ve své práci.   
35

 Volyň území o rozloze 71 000 km
2
 nacházející se na dnešní západní Ukrajině. Před první světovou válkou 

patřilo carskému Rusku.  Ke konci první světové a v průběhu občanské války probíhalo na Volyni časté střídání 

vlád. Vznikly zde dokonce dvě ukrajinské republiky, z nich jedna pod patronací německého císařství. Situace se 

stabilizovala až po podepsání Rižského míru, v roce 1921, kdy bylo toto území rozděleno mezi Polsko a 

Sovětské Rusko (od roku 1922 Sovětský svaz). K opětovnému sloučení Volyně došlo až v roce 1939, kdy si toto 

území na základě paktu Molotov - Ribbentrop nárokoval Sovětský svaz. Tento stav trval až do roku 1941, kdy 

toto území, v rámci tažení proti Sovětskému Svazu obsadila vojska nacistického Německa. Německá okupace 

Volyně skončila v prvních jarních měsících roku 1944. Tehdy toto území přešlo opět pod správu Sovětského 

svazu. 
36

 Jedná se o osoby, které nejčastěji v letech 1868-1874 odcházely v rámci zemědělské emigrace do prostoru 

tehdejší carské volyňské gubernie. Srov. Jaroslav VACULÍK, Dějiny Volyňských Čechů I-III, Praha – Brno 1997 

– 2001; Vladimír DUFEK, Doplňky k dějinám Volyňských Čechů I-II, Praha 2003 – 2005. Ze starších prací lze 

doporučit: Vladimír OLIČ, Dějiny českého vystěhovalce na Rus, Kyjev 1908; František KARAS, Obrazy 

z českých osad v Polsku, Praha 1935.  
37

 Jiří FRIEDL, Internace československých vojáků v SSSR 1939-1941, in: Perzekuce československých občanů 

v Sovětském svazu (1918-1956), část II. Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2007. 
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skupina československé armády v SSSR.
38

 Další důležité informace jsem získal studiem 

písemností vzešlých z vyšetřování Bohumila Nekvasila
39

 při kárných řízeních vedených 

v letech 1941až 1944 a z dalších fondů uložených ve Vojenském ústředním archivu.
40

  

Vzhledem k rozsahu práce jsem nevyužil prameny uložené v Ústavu pro studium 

totalitních režimů. Ze stejného důvodu jsem upustil od studia zahraničních archivů.   

Dalším pramenem, který jsem při své práci využíval, jsou vzpomínky bývalých 

příslušníků Kvasilovské skupiny. Čerpal jsem pouze ze vzpomínek vydaných knižně a to také 

z toho důvodu, že poslední dospělý žijící příslušník Kvasilovské skupiny Josef Křístek zemřel 

na jaře roku 2016.
41

 Vždy se jedná o publikace vydané po roce 1989, tedy s velkým časovým 

odstupem od popisovaných událostí. Vzpomínky používám pouze k popisu každodennosti, k 

dokreslení situace či jako ukázku toho, jak příslušníci Kvasilovské skupiny reagovali při 

některých událostech.   

Kvasilovské skupině nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. Historie skupiny 

byla od roku 1945 na okraji zájmu historiků. První pokus obšírněji informovat o činnosti 

skupiny učinil až Ludvik Svoboda
42

 ve druhém díle svých pamětí, které však byly vydány až 

po roce 1989. Zde je kladen důraz na to, že ve vedení byli převážně komunisté.  První 

odbornou publikací, která se byť jen okrajově věnuje historii Kvasilovské skupiny, je kniha 

Karla Richtra,
43

  který se tímto tématem zabýval také v dalších svých publikacích.
44

 Ani 

později se nikdo nepokusil o podrobnější zpracování. Jiří Friedl se skupině věnoval (opět 

pouze okrajově) v rámci svého výzkumu zaměřeného na internaci československých vojáků 

                                                           
38

 Vojenský ústřední archiv (dále jen VÚA-VHA), Inventář polského legionu, s. 1, Praha 1975, dostupné online: 

http://www.vuapraha.cz/sites/default/files/inventare/3_2_cs_odboj_a_fondy_a_sbirky_z_let_1939_1945/polsky_

legion_-_1939-1941.pdf 
39

 Bohumil Nekvasil (1908-1965), příslušník Československé vojenské skupiny v Polsku, předseda Kvasilovské 

skupiny. V roce 1941 odeslán na Střední východ a zařazen do 11. pěšího praporu - Východního a krátce na to 

přesunut k Výcvikovému středisku. V roce 1943 jmenován autodůstojníkem. O několik měsíců později byl 

přemístěn k Československé vojenské misi do pomocné čety a krátce po té zařazen do poměru mimo činnou 

službu viz.: VHÚ-VHA, f. Sbírka kmenových listů, Nekvasil Bohumil, s. 1-5. V roce 1949 přichází do 

Heřmanovy Huti jako vedoucí výchovy učňů v tamních sklárnách. Odtud po několika letech přechází na sklářské 

učiliště do Chřibské. Později působil jako tajemník sklářské školy v Novém Boru. Viz.: 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/bohumil-nekvasil-voja-k-za-padni-ho-odboje.html 
40

 Viz: seznam pramenů a literatury. 
41

  Vzhledem k tomu, že ve skupině byly také děti, nejedná se o posledního žijícího člena skupiny ale o 

posledního vojáka z Kvasilovské skupiny. Až na jednu výjimku (viz dále) se mi nepodařilo dohledat další osudy 

dětí. 
42

 Ludvík Svoboda (1895-1979), čs. generál a státník. Za první světové války příslušník československých legií 

v Rusku. V době druhé světové války velitel všech československých vojenských jednotek, které vznikly na 

území Polska a Sovětského Svazu. V letech 1945–1950 zastával funkci ministra národní obrany. Od roku 1968–

1975 byl prezidentem Československé socialistické republiky. 
43

 Karel RICHTER, Cesta k Sokolovu, Naše vojsko, Praha 1981.  
44

 Nejnověji v Karel RICHTER, Historické drama Volyňských Čechů. Nakladatelství Epocha a Památník Lidice, 

Praha 2010.   



18 
 

v SSSR v letech 1939-1941.
45

 Jeho práce jsou velmi přínosné, protože jsou sondou do 

pramenů deponovaných v ruských archivech. Zmínku si zaslouží také publikace Josefa Havla, 

který zpracoval vzpomínky Zdeňka Škarvady. V publikaci se mimo jiné snaží o základní 

popis jednotek, ve kterých pamětník v průběhu druhé světové války sloužil. Pozornost věnuje 

také Kvasilovské skupině. Bohužel neuvádí odkazy na archivní materiál, ze kterého čerpal.
46

  

Minimum informací o Kvasilovské skupině nacházíme v literatuře věnující se historii 

volyňských Čechů.
47

 A to přesto, že k tématu existuje poměrně bohatá literatura. Zdrojem 

informací by mohly být kroniky jednotlivých českých obcí. Bohužel jejich autoři se v případě 

Kvasilovské skupiny spokojili pouze s konstatováním, že v dané obci byli ubytováni „čeští 

vojáci,“ jak je on sami nazývají. Výjimku přestavuje kronika Českého Kupičova, kde je 

tématu Kvasilovské skupiny věnována celá jedna kapitola obsahující informace o jejich 

příchodu a dočasnému životu v obci, včetně informace o tom, u kterých českých krajanů byly 

jednotlivý členové skupiny ubytováni.
48

 Ukrajinská regionální literatura se tomuto tématu 

nevěnuje vůbec.
49

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Jiří FRIEDL, Internace východní skupiny československé armády v SSSR ve světle sovětských dokumentů, in 

Slovanský přehled, 1/2007, nověji Jiří FRIEDL, Internace československých vojáků v SSSR 1939-1941, in 

Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956), část II., Opava 2007.  
46

 Josef HAVEL, Nikdy se nevzdávat: Životní příběh brigádního generála v. v. Zdeňka Škarvady, Nakladatelství 

Ostrov, Praha 2007. 
47

 Stručnou informaci o činnosti Kvasilovské skupiny nacházíme v třídílných dějinách volyňských Čechů.  
48

 Václav KYTL – Václav ZÁPOTOCKÝ – Miloslava ŽÁKOVÁ, Kupičov, jak nám o něm vyprávěli. Fakta a 

jména, Bruntál 1997, s. 72-74. 
49

  Srv: Анна ЛИМІЧ: Квасилів Фрагменти історії, tom 1, Рівне 2011 (na stranách 136-169 čtenář nalezne 

výtah z Kroniky Českého Kvasilova od Mikuláše Šereťuka, ale bez informací o Kvasilovské skupině, které 

originál obsahuje) a Леонід МАЗУРЕЦЬ: Історчна розвідка давново, пізнішовогo i недалекого минулово 

ceла Глинськ, Рівне 2009.  
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1. Vznik Kvasilovské skupiny 

K navázání prvních kontaktů mezi volyňskými Čechy a československou vojenskou 

skupinou se sídlem v Krakově, jejíž část později pobývala na Volyni, došlo podle vzpomínek 

pamětníků prostřednictvím učitele Vladimíra Tomáše.
50

 Ten byl v roce 1933 

československými a polskými úřady potvrzen do funkce honorárního vicekonzula 

československého konzulátu pro polskou Volyň
51

 se sídlem v Českém Kvasilově (dnes 

Квасилів). Služebně jezdil na československé vyslanectví do Varšavy a na konzulát do 

Krakova. Při své poslední návštěvě Krakova 27. června 1939, kam zavítal jako vedoucí 

zdolbunovské školy do solných dolů ve Věličce (dnes Wieliczka), se setkal s příslušníky čs. 

vojenské skupiny a nabídl jim pomoc v případě, že by to situace vyžadovala.
52

 Není známo, 

kdo z čs. vojenské skupiny byl při tomto setkání přítomen.
53

 Pravděpodobně to nebyl velitel 

skupiny Ludvík Svoboda. Lze totiž předpokládat, že by si tuto událost zaznamenal do svého 

deníku.
54

  

Jádro Kvasilovské skupiny vzniklo sloučením tří samostatných skupinek, které se 21. 

září rozhodly zřídit výbor skupiny.
55

  

 

1.1 Skupinka žen 

Jako první přišla do Českého Kvasilova skupinka žen, údajně vyslaných Ludvíkem 

Svobodou. Do Českého Kvasilova byly odesílány postupně již před napadením Polska 

nacistickým Německem. Dokladem toho je zápis v deníku Ludvíka Svobody, kde uvádí, že do 

Českého Kvasilova odesílá teprve devatenáctiletou Věru Jindříškovou.
56

 Přesné datum jejich 

příchodu a další informace, detailněji nás informující o jejich činnosti, se mi v pramenech 

najít nepodařilo. Víme jen, že se jednalo především o manželky příslušníků čs. vojenské 

skupiny a o ženy, které se k vojenské skupině přihlásily po svém útěku z Československa. 

Tyto ženy se zde měly pod vedením MUDr. Emílie Tarabové školit na zdravotní sestry 

                                                           
50

 Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (dále jen SČVP), 

karton (dále jen kart.) 29. Autor životopisu není uveden. Životopis vypracoval Ing. Josef Vlk (osobní sdělení Ing. 

Josefa Vlka autorovi, Praha 23. 9. 2014).  
51

 Původní území Volyňské gubernie jakožto vyššího správního celku z doby carského Ruska, bylo Rižským 
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f. Polský legion (dále jen Pl), kart. 1, inv. č. 1, sign. 1, deník Polského legionu, zápis ze dne 27. 6. 1939, s. 28.  
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Červeného kříže.
57

 Celkem bylo v Kvasilově ubytováno sedm žen a jedno dítě.  Jednalo se o 

Marii Bombačovou, Martu Hapalovou, Annu Jelenovou, Věru Jindříškovou, Ludmilu 

Maláčovou, Boženu Valtrovou a MUDr. Emílii Tarabovou s dcerou.
58

 Marta Hapalová byla 

do Českého Kvasilova vyslána 30. srpna krakovským konzulátem jako ubytovatelka rodin 

českých uprchlíků.
59

 

Přesun dalších žen a rodinných příslušníků z Krakova do Českého Kvasilova byl již 

vynucený válečnými událostmi. Po napadení Polska byl Krakov bombardován. Na doporučení 

Ludvíka Svobody, který předpokládal, že rodinní příslušníci budou u českých krajanů 

v bezpečí, odjel Hanuš Jelínek a jeho žena s tříměsíčním synkem dne 3. září 1939 z Krakova 

do Českého Kvasilova. Vlak, kterým Jelínkovi cestovali, do cíle nedojel.  Nedaleko města 

Zdolbunova (dnes Здолбунів) byl bombardován. Azyl pak nakonec našli u pekaře Josefa 

Mazánka ve Zdolbunově.
60

  

 

1.2 Skupinka Bohumila Nekvasila 

Zbývající dvě skupiny se do Českého Kvasilova dostaly díky rychlému vývoji polsko-

německého konfliktu. Podívejme se nyní na události, které tomu předcházely. Když polské 

úřady s konečnou platností rozhodly, že 30. srpna zahájí čs. vojenská skupina přesun z tábora 

v Malých Bronovicích  do tábora v Lešné u Baranovič, ponechal v Malých Bronovicích 

Ludvík Svoboda oddíl čítající 188 mužů pod velením štábního kapitána četnictva Františka 

Divokého. Skládal se zejména z letců a specialistů, kteří čekali na přijetí do polské armády. 

K tomu již pro vypuknutí války nedošlo. Skupina, ke které se přidali někteří zaměstnanci 

krakovského konzulátu, nakonec z Krakova odjela a snažila se spojit se zbytkem čs. vojenské 

skupiny.  

Spojení se zbytkem čs. vojenské skupiny se nepodařilo, protože Divokého skupina 

dorazila do tábora v Lešné až 12. září, tedy den po odchodu čs. vojenské skupiny. Již na cestě 

do Lešné se skupina začala postupně rozpadat. Větší části pod vedením kapitána Divokého se 
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podařilo dostat do Rumunska.
61

 Zbývající část z Divokého skupiny se postupně v několika 

částech dostala na Volyň.  

Jako první z rozpadlé skupiny kapitána Divokého dorazila do Českého Kvasilova 

čtyřčlenná skupinka pod vedením Bohumila Nekvasila (pohyb této skupiny Polskem viz. 

Příloha č. VII, mapa č. 3). Spolu s ním přišli Emílie Skalická, Miroslav Vojkůvka a Karel 

Zbytek
62

. Od Divokého skupiny se oddělili již 6. září nedaleko Tarnova (dnes Tarnów). 

Zatímco skupina štábního kapitána Divokého pokračovala dále pěšky, protože nechtěla 

dlouho čekat na opravu tratě, Nekvasil a jeho lidé zůstali ve vagónu, aby dopravili zavazadla 

konzulátu do Lešné.
63

 Po opravě bombardováním poškozené tratě pokračovali až před Gródek 

Jagielloński, kde byla souprava napadena nepřátelskými letadly. Přes padesát osob při náletu 

zahynulo a přibližně stejný počet byl raněn. Nekvasilova skupina přečkala bombardování bez 

úhony. Přenocovala u poškozených vagónů a druhého dne se vydala na do Gródku 

Jagiellońského. Tady jim velmi pomohl major Kubicz, který věnoval svůj osobní automobil a 

přidělil jim jednoho polského vojáka jako řidiče, se kterým ještě téhož dne pokračovali ve 

směru na Lvov (dnes Львів). Přes všechny potíže, které je při další cestě potkaly, se skupina 

dne 12. září dostala na Volyň do Berestečka (dnes Берестечко).
64

 Čtrnáctého září dorazila 

skupina do Zdolbunova. Rozhodli se poprosit o pomoc majitele místní továrny pana Pospíšila. 

„Ten nás přijal, ale tak, že jsme hned nasedli do auta a jeli dál do české vesnice Kvasilov.“ 

Poznamenala si do svého deníčku Emílie Skalická. „Cestou se zas stal defekt, šofér 

s Wrůblem
65

 spravovali a my došli pěšky. Nekvasil šel hledat nocleh a já s Mirkem 

[Vojkůvkou] šli na čaj do hostince, byli tam [Češi,] domorodci, slovo dalo slovo a tak jsme se 
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dozvěděli, že jsou zde ostatní ženy. … Přišli jsme k nim, po cestě jsme se trochu umyli a spala 

jsem u paní Martínkové [v Českém Kvasilově].“
66

  

U výše citovaných slov slečny Skalické týkající se jejich přijetí továrníkem Pospíšilem 

bychom se měli na chvíli pozastavit a poukázat na skutečnost, že ne všichni volyňští Češi 

přijímali své krajany s otevřenou náručí a že slova, která se nachází v druhém díle memoárové 

publikace Cestami života o krajanské pohostinnosti, nejsou vždy odpovídající: „cihlové (sic!) 

domky českých osadníků se jim otevřely s bouřlivou pohostinností. Našli útulné jizby i 

prostřené stoly. Obklopilo je hřejivé ovzduší domova.“
 67

 Ostatně podobně přijetí zažila 

skupina československých letců přijatých do polského letectva, kteří hledali pomoc v městě 

Rovně (dnes Рівне), ale bez kladného výsledku.
68

   

Pozitivně hodnotí péči a pohostinnost volyňských krajanů většina pamětníků jako 

například Josef Křístek: „Já a ještě jeden letec, jsme byli odvezeni autobusem, který řídil 

Čech, do vesnice, v níž bydlel. Pozval nás k sobě na oběd. ... Po dlouhé době jsem jedl z talíře. 

Nad prostřeným stolem jsem s lítostí vzpomínal na domov. Žena našeho řidiče – hostitele byla 

na nás velmi hodná, v očích se jí zračila starost nad naším lehkým a zcela nedostatečným 

oblečením. Neměl jsem ani čepici, jen lehké sako. Počasí začínalo být chladné …Když jsme 

odjížděli, darovali mi čepici a starší vlněný kabát, za což jsem jim byl velice vděčen, tak jako 

za ono příjemné pohoštění. Řidič autobusu nás odvezl na nádraží a koupil nám jízdenky do 

Kvasilova …“
69

 

Nekvasilově činnosti v době polsko-německého konfliktu se ve své publikaci věnuje 

Jiří Friedl, který na základě polských pramenů popisuje jeho činnost: „Válka ho zastihla 

v Těšíně, kde prováděl nábor do polské armády a do legionu. Postupně se mu podařilo dostat 

se do Krakova a do Bogumilovic
70

, kde byl ustanoven velitelem vojenského vlaku, který se 

převážně skládal z benzinových cisteren střežených jednotkou tří set polských vojáků pod 

velením pplk. Jampolského. Při nepřátelském bombardování Jampolski zahynul a Nekvasil 

místo něj velel polskému oddílu. Vlak dál pokračoval v jízdě směrem na Lvov, avšak dojel jen 

do Gródku Jagiellónského, protože Němci zničili trať. Po ústupu polských vojsk se por. 

Nekvasil ocitl v Rovně, kde ho tamní velitel pplk. Matczyński pověřil organizováním vojenské 

jednotky z volyňských Čechů. I když se Nekvasilovi údajně podařilo shromáždit několik tisíc 

mužů, nemohla jeho snaha přinést již žádné výsledky, protože polský odpor se mezi tím 
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zhroutil a Rudá armáda zahájila obsazování východních oblastí Polska. „Byl jsem zajat 

společně se štábem“, psal později. „Byli jsme shromážděni na dvoře kasáren v Rovně a 

vyslýcháni. Několik důstojníků bylo na místě zastřeleno. Já jsem byl považován nejméně za 

špeha, neboť sov. veliteli bylo velice divné, že jako čs. občan z Čech jsem v polské uniformě 

důstojníka… Oddělili mne posléze od polských důstojníků, ale přesto mi povolili podati ruku 

pplk. Matczyńskému a s ním se rozloučiti. Při tomto loučení jsme slzeli a pplk. Matczyňski 

řekl: „Bratře Čechu, nemohu ti než z celého srdce polského poděkovati (políbil mne, odepjal 

stužku ze své uniformy – polského kříže – a dal mě ji) a toto přijmi na věčnou paměť a nikdy 

nezapomeň, že jsme stáli spolu na život a na smrt za svoji otčinu a jistě dá Bůh, zase státi 

budeme…“ Sovětští strážci však nedovolili, aby pplk. Matczyński svá slova dopověděl a 

násilím oba důstojníky od sebe oddělili. Sovětský důstojník nato Nekvasilovi odebral 

darovanou stužku, odhodil ji na zem a zašlápl. Totéž učinil i s polskými distinkcemi, které 

Nekvasilovi strhal z uniformy. Zatímco na řadu polských důstojníků čekaly nejisté osudy 

v sovětském zajetí, por. Nekvasil se ze zajetí dostal a posléze se stal organizátorem tzv. 

Kvasilovské skupiny …“
71

 Jak vyplývá z dopisu československého polního prokurátora na 

Středním východě veliteli Československé vojenské mise v Jeruzalémě diviznímu generálu 

Andreji Gakovi, některé informace obsahující výše uvedený citát, vyvrátila jako nepravdu 

Emílie Skalická již ve své výpovědi před kárným výborem na Středním východě.
72

  

Hlášení Karla Zbytka dokládá že, nikdo z Nekvasilovy skupinky nepředpokládal, že se 

v Českém Kvasilově déle zdrží. Ostatně rychlý postup nacistů a tudíž nebezpečí zajetí tyto 

úvahy nedovolovaly. „Ubytovali jsme se v pohostinném Kvasilově na dva dni, abychom si 

odpočali a opravili auto, které bylo neschopno další cesty bez nových pneumatik. 

V nedalekém Rovnu bylo nějaké vyšší velitelství, které nám poskytlo dostatek benzínu, všem 

třem úplnou důstojnickou výstroj a zálohu na gáži /400 zl/, jen pneumatiky nikde k dostání. 

Tím se náš odjezd zdržel.“
73

 Pneumatiky se Nekvasilovi nakonec podařilo zakoupit 16. září 

v městě Rovně (viz Příloha č. VI. Dokument č. 1).
74

  

Den před tím, skupinky žen a poručíka Nekvasila zažily v Kvasilově nálet německých 

bombardovacích letadel. Němci jej uskutečnili 15. září devíti stíhacími bombardéry 

Messerschmitt Bf-110, které shodily asi 60 tříštivých a zápalných pum po celé délce Hoření 
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ulice a okolo železniční tratě s vlaky naplněnými vojáky a civilisty. Krátce po náletu vypukl 

požár a vyhořela téměř celá ulice. Ohni podlehlo 12 obytných domů, 12 stodol s úrodou, 

mnoho kůlen s hospodářskými stroji a několik obytných domků. Jako zázrakem nebyl nikdo z 

českých obyvatel Kvasilova při náletu zabit. Pouze Václav Libánský utrpěl těžké zranění.  

Zato mezi Poláky bylo mnoho mrtvých a velký počet raněných.
75

 Přesnější údaje o počtu 

padlých a raněných však prameny neuvádějí.  

Ze skupiny žen byla raněna střepinou do pravé nohy Věra Jindříšková. V průběhu 

léčení, které probíhalo v nemocnici ve Zdolbunově a pak v Kvasilově, kde o ni pečovali 

příslušníci Kvasilovské skupiny, však došlo ke komplikacím. Rána zahnisala. Po celou dobu 

pobytu skupiny a jejího přesunu do internačního tábora NKVD v Orankách byla upoutána na 

nemocničním lůžku. Bombardování popsala ve svém deníku Emílie Skalická následovně: 

Ráno jsem vstala, vykoupala, oblíkla a šla k ostatním. Než jsme všechno [po]vykládali, a oni 

nám, všechny naše zážitky, bylo k poledni. Právě se chystali, že nám něco připraví [k jídlu], 

když byl najednou poplach, a než jsme se nadáli, již zde byli „včelky“ a začaly bombardovat. 

Spodní konec vesnice vyhořel a u paní Martínkové shořela stodola. Ženy již neměly stání, že 

v [Českém] Kvasilově nezůstanou. Zabalili si věci a společně jsme šli do vrbiček, kde jsme 

očekávali příchod ostatních. Byl to hrozný pohled na doutnající stavení a stohy.“
76

 Po tom 

ženy Český Kvasilov z obavy před dalším bombardováním skutečně opustily. Ubytování 

našly v nedaleké české obci Novokrajev (dnes Новокраїв), kam se přesunuly téhož dne 

večer.
77

  

„Příštího dne, 16. 9., se k nám připojil pan Pavel Hájek
78

 z Lodže … Měl dvě auta a 

vezl dva šoféry a též hlasatele … Ritze
79

. Po společné poradě, rozhodli jsme se, že nazítří 

vyfasujeme v Rovně co nejvíce benzínu a pojedeme na Tarnopol za legií.“
80
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 Pavel Hájek (1906 - ?), před druhou světovou válkou obchodní zástupce firmy škoda v Lodži. Za druhé 

světové války příslušník československých vojenských jednotek na středním východě a ve Velké Británii. 

Ludvík SVOBODA, Cestami života II., Ottovo nakladatelství, Praha 2008, s. 357. 
79

 PhDr. Ota Ritz-Radlinský (1904-1978), spisovatel, slavista, literární historik, profesor na univerzitě ve 

Varšavě, jednatel Československé besedy ve Varšavě, spolupracovník a hlasatel československého rozhlasu 

v Katovicích. Účastník československého zahraničního odboje. Viz: Ludvík SVOBODA, Deník…, s. 355 a 
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1.3 Škuner 

V Novokrajevě došlo 17. září k setkání s další skupinkou osob, které byly původně 

součástí skupiny kapitána Divokého. Přezdívali si Škuner (pohyb této skupiny Polskem viz. 

Příloha č. VII, mapa č. 4). Přezdívka vnikla zkrácením slov konzulát a ošetřovna.
81

 Člen 

Škuneru Jan Mareš
82

 později popsal na stánkách kroniky kvasilovské skupiny situaci a 

atmosféru při jejich pochodu Polskem: „Při stálém reptání na nedostatečné zásobování, které 

je však opravdu obtížné, za stálého leteckého bombardování, mezi houfy prchajících a někde i 

ustupujících polských vojenských jednotek, cestou okolo vydrancovaných nebo normálně 

vyprodaných obchodů, protlouká se skupina na Baranoviče.  

Občas se někdo z transportu opozdí a tak se jeho stav zvolna snižuje. Vyskytují se 

hlasy o špatné organizaci a nedostatečném vedení. 8. září však zmizela i část velitelství a to 

por. Famfule s průvodním glejtem a s polovinou peněz … 

9. září je pro transport tragickým dnem. Při bombardování Lublina je zabit 

motocyklista Leskota a máme 3 nezvěstné, kteří pomáhali při zachraňovacích pracích.  

Polská bezradnost působí i na nás trapně, jsme úplně beze zpráv. Nevíme nic o 

všeobecné situaci, o stavu front, nevíme ani o našich. Zprávy, které dostáváme, jsou zkresleny 

a přehnány.“
83

  

K oddělení Škuneru od skupiny kapitána Divokého došlo 11. září. „ …vrcholí chaos 

ve vydávání rozkazů a kpt. Divoký svoluje, aby se transport rozdělil na skupinky a tyto aby se 

shromáždili v Brzešču nad Bugem [dnes Brest (Брэст), pozn. R. Š.] … V Brzešču však 

nenalézáme hlavní skupinu. Odjeli prvním vlakem na Baranoviče i s kpt. Divokým bez ohledu 

na to, že právě on dal rozkaz ke srazu v Brzešču.“
84

   

Škuner se rozhodl pokračovat k cestě do Lešné, kde se podle jejich posledních zpráv 

měla nacházet hlavní čs. vojenská skupina. Do tábora v Lešné dorazili 13. září. Tábor však 

našli opuštěný. Československá vojenská jednotka odešla již 11. září. „Podle zpráv civ. 

obyvatelstva byl však tábor opět přesunut do Baranovič. Jedeme do Baranovič, kde nám je 

sděleno, že čs. legie se přesunula na jih. Jedeme tedy směrem na Luniniec [dnes Лунiнeц, 
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 VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 13, sign. 6, Kronika kvasilovské skupiny, s. 3. V pramenu není přesně popsán 

vznik této zkratky.  
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 Jan Mareš (1914-1986), spisovatel a překladatel. V roce 1942 vstoupil do 1. čs. samostatného polního praporu 
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84
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pozn. R. Š.]. Během cesty setkáváme se [s] pplk. Dostálem a synkem gen. Prchaly … kteří 

nám zmizeli při prvním náletu na vlak.  

16. září [jsme přijeli] do Rovného, kde má být tábor legie, nebo [dle] sdělení od pplk. 

Dostála [informace] o dalším směru cesty. Velitel nádraží však neví nic. To všechno ovšem 

sráží náš optimismus. Nakonec nám sděluje posádkové velitelství v Rovném, že čs. legie se 

formuje „prý“ v Tarnopoli. Při rychlém pronikání německých vojsk stává se naše situace 

situace velmi nebezpečnou.“
85

 Skupina pokračovala v cestě směrem na Zdolbunov. Během 

cesty zjistil Leopold Bombač, že se v obci Novokrajev nachází skupiny žen a poručíka 

Nekvasila, kteří hledají spojení s čs. vojenskou skupinou.
86

 Došlo k rozhodnutí, že se k nim 

připojí. Ke spojení obou skupinek došlo 17. září, tedy v den, kdy Rudá armáda začala 

s obsazováním východního Polska, dnešní západní Ukrajiny. „V nastalé změně poměrů 

informuje se …  Nekvasil o dalších možnostech. Zatím se tedy i nadále můžeme volně 

pohybovat ovšem na vlastní riziko a vyčkat dalších jejich rozkazů.“
87

 V Novokrajevě členové 

výše uvedených skupin zůstávají až do 20. září, kdy se přesunuli zpět do Českého 

Kvasilova.
88

  

Následujícího dne navštívil poručík Nekvasil sovětského velitele v Rovně. Výsledek 

rozmluvy zaznamenal kronikář skupiny: „…bylo nám povoleno volně se zde pohybovat, 

ovšem v neustálených poměrech na vlastní risiko. Bylo povoleno i další soustřeďování 

příslušníků legie a ruský velitel projevil konečně přání, abychom zřídili pro svoji skupiny 

jakousi samosprávu.“
89

 Odpoledne si pak skupina zvolila pětičlenný výbor, který se ihned 

sešel na své první schůzi.
90

 

 

1.4 Složení skupiny  

Do Českého Kvasilova postupně přicházeli další běženci a tak již 21. září 1939 skupinu 

tvořilo 31 osob.  Z toho bylo 23 mužů, mezi které byly kronikářem započteny také dva řidiči 

polské národnosti,
91

 7 žen, které až na Emu Skalickou byly manželkami příslušníků polského 
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 Tamtéž, s. 3. 
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 Tamtéž. 
88

 Tamtéž. 
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 Tamtéž, s. 4. 
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 Tamtéž. 
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 Jednalo se o řidiče Hynka Wronského, který byl přidělen Bohumilu Nekvasilovi majorem Kubiczem v Grodku 

Jagiellónskem a o Felixe Chojnackého, řidiče přiděleného skupině osob z krakovského konzulátu na základě tzv. 

určovacího lístku do Československé vojenské skupiny. Viz.: VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 13, sign. 6, 

Kronika Kvasilovské skupiny, s. 4.  Jména osob určena dle záznamu o propuštění v denním rozkaze viz: VÚA-

VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, čj. 318, Denní rozkaz z 24. 9. 1939, s. 1.  
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legionu, a jedno dítě
92

.  O necelé dva měsíce později, 26. listopadu 1939, skupinu tvořilo 112 

členů, kteří byli ubytováni v osmi osadách.
93

 Ke konci ledna, kdy se pobyt Kvasilovské 

skupiny na Volyni pomalu chýlil ke svému závěru, ji tvořilo celkem 150 členů, z toho 129 

mužů, 15 žen a 6 dětí (viz.: příloha č. 1).
94

 Celkový počet členů skupiny byl ale větší. Je nutné 

připočíst osoby, které ve skupině nezůstaly. V dokumentech Kvasilovské  je uložen soupis 

osob, které prošly evidencí Kvasilovské skupiny
95

. Seznam zachycuje celkem 46 osob včetně 

těch, co skupinu opustily. Jedná se celkem o dvacet osob (viz.: příloha č. 2). Celkový počet 

členů Kvasilovské skupiny se mohl pohybovat kolem 170 osob. Jedním hlavních z motivů, 

proč k odchodům docházelo, byl strach z nejisté budoucnosti. Po letech na to zavzpomínal 

Josef Koukal
96

„Po našem příchodu [do Českého Kvasilova] již bylo 50 našich lidí ubytováno 

po usedlostech, ponejvíce v Sokolovně. My jsme byli přiděleni na práci k českému učiteli a 

pomáhali mu vybírat brambory a řepu. Dlouho jsem neváhal a zeptal se hospodáře, zdali nás 

bude moci živit přes zimu s nabídkou, že mu postavíme stodolu, která vyhořela při 

bombardování. V upřímném rozhovoru mi řekl, to je návrh hezký, ale úroda je spálená, vás je 

50 a počet stoupá, rozhodně to nepůjde. Ve víře prezidenta Dr. Edvarda Beneše jsem 

neztrácel naději a přiznal se, že odjedu na Západ. Semnou souhlasil por. Kilián a přes 

varování o dlouhé cestě a před milionovým vojskem jsme se vydali na cestu do Zdolbunova“
97

 

Jmenovaným se nakonec podařilo dostat se do Francie.  

Kromě tří výše uvedených skupin, které byly v Kvasilově nejdříve, se k nim postupně 

začaly přidávat další osoby a to nejen z rozpadnuté skupiny štábního kapitána Divokého.
98

 

Nejpočetnější složku Kvasilovské skupiny tvořili českoslovenští letci, kteří se 

přihlásili do polského letectva. Přicházeli jednotlivě nebo ve skupinách. Celkem se jich zde 
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sešlo 57.
99

 Kromě letců bylo ve skupině evidováno 56 příslušníků pěchoty, 4 příslušníci 

dělostřelectva, dva ženisté, dva tankisté
100

 a dva zdravotníci.
101

 

 Součástí Kvasilovské skupiny se dne 25. září stala také část kulometné jednotky, 

kterou vyslal velitel čs. vojenské skupiny podplukovník Ludvík Svoboda 13. září pod velením 

štábního kapitána Pavla Styka k posílení protiletadlové obrany města Tarnopol.
102

  Další 

skupinka z bývalé kulometné jednotky přišla do českého Kvasilova  v závěru roku 1939.
103

 

Mezi příslušníky skupiny patřilo také několik volyňských Čechů, kteří se po odjezdu 

skupiny do internačního tábora v Orankách dostali na Střední východ a později do Anglie.
104

  

Významnou osobou přijatou do Kvasilovské skupiny, byl akademický malíř česko-

polského původu Wlastimil Hofman
105

, který v Českém Kvasilově pobýval společně se svojí 

manželkou od prosince 1939. Bydlel u rodiny Perných.  Tady začal portrétovat některé 

příslušníky Kvasilovské skupiny a později v tom pokračoval v internačním táboře 

v Orankách. Kromě příslušníků skupiny maloval také místní české obyvatele a na několika 

skicách zachytil významné události ze života skupiny, jako například setkání Kvasilovských 

se skupinou podplukovníka Ludvíka Svobody v Šepetovce (dnes Шепетівка).  

 Vedení kvasilovské skupiny prosazovalo, aby byly přijímány pouze osoby, které byly 

přijaty do stavu čs. vojenské skupiny v Krakově, jiné osoby československé národnosti z řad 

emigrantů za členy kvasilovské skupiny nepřijímali. Také tady nacházíme výjímky jako 

například u Arnošta Hausnera. Poručík Nekvasil k tomu později uvedl: „V Kvasilově … 

hledal všechny způsoby, jak dostati se za hranice. Byl zapsán ve více skupinách o toto se 

snažících a snad také z toho důvodu – jak sám řekl – přišel jednoho dne v měsíci listopadu 

neb prosinci 1939 ke mně s prosbou, aby byl zapsán jako voják do mé skupiny. – Byl mnou 
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odmítnut z toho důvodu, že jeho úmysl nebyl čistě vojenský / říkali jsme takovým osobám 

tehdá „transit“/ a nepamatuji se, že by mu bylo vydáno potvrzení, že se v té době do skupiny 

hlásil. – V druhé polovině března 1940 přišel poznovu a prosil alespoň za svou osobu, aby 

mohl s námi odejeti. – Prosbu svojí přednášel za přítomnosti sovětských orgánů, kteří měli 

náš odjezd provésti. – Na jejich dotaz, o co se jedná, tlumočil jsem staršímu lajtnantovi 

Zabuďajevovi [správně Zaburdajevovi, pozn. R. Š.] tuto prosbu a tento sovětský hodnostář 

posléze svolil zapsati ho jako našeho příslušníka do odjíždějící skupiny.“ 
106

 

Závěrem dodejme, že ne všem československým vojákům se podařilo dostat se na 

Volyň. Například Imrich Gablech, Miroslav Havlíček a Zdeněk Bachůrek upadli do 

sovětského zajetí a byli vězněni v krivorožském táboře. Později byli posláni k východní 

skupině československé armády.
107
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2. Život skupiny 

2.1 Ubytování členů skupiny v Českém Kvasilově 

Po příchodu do Českého Kvasilova dne 21. září 1939 byla většina příslušníků 

ubytována v kvasilovské sokolovně, kterou poskytla místní sokolská jednota. Několik členů 

skupiny bydlelo u pana Martínka v čísle popisném 55,
108

 kde garážovali tři osobní automobily 

a motocykl.
109

 MUDr. Emílie Tarabová s dcerkou a Ludmila Maláčová bydlely u konsula 

Svárovského.
110

  

O bezzávadný chod ubytování měl pečovat výborem dosazený správce. Byl jím zvolen 

Václav Fládr,
111

 který funkci vykonával od 22. září až do odjezdu skupiny.  

Již na druhé výborové schůzi Kvasilovské skupiny přijali usnesení: „ubytovat členy 

skupiny ve skupinkách u místních obyvatel, poněvadž při nastalém studeném počasí je ubikace 

"Sokolovna" nevyhovující.“
112

 Tuto skutečnost dokládá vzpomínka pamětníka: „… leželi jsme 

na slámě, samozřejmě na zemi, k přikrytí jsem používal darovaný kabát. Bylo mi stále zima, 

poněvadž se netopilo. … svou malou potřebu jsem musel vykonávat zalitím vzrostlé palmy, 

která stála na chodbě, poněvadž dveře na záchod i venkovní dveře byly beznadějně 

zamčené.“
113

 Velitelství v tomto případě kapitulovalo před rozhodnutím členů skupiny nespat 

v nevytopené místnosti. Situaci totiž vzali do svých rukou a ubytovali se po skupinkách 

v Českém Kvasilově. Velitelství jim přikázalo, aby ubytované skupiny hlásily jména členů a 

číslo domu, kde bydlí.“
114

 Usnesení se postupně realizovalo. Prvních 37 osob se ubytovalo 

mimo sokolovnu již dne 29. září.
115

 Z nich tři osoby pobývaly v Mirotíně (dnes Міpотин). V 

tomto případě se pravděpodobně jednalo o jejich osobní aktivitu, protože rozhodnutí o 

odesílání osob do okolních obcí výbor přijal později. Den před tím, 28. září, byla přemístěna 

kancelář skupiny ze sokolovny do domu pana Štejmara č. p. 53.
116

 Ještě 2. října však obývalo 

sokolovnu pět osob.
117

 Několik osob našlo ubytování v místním pivovaře.
118
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Později sokolovna sloužila jen jako jídelna a místo pro dočasné ubytování nově 

příchozích, kterým prozatím nebylo přiděleno místo v jednotlivých usedlostech. Ti 

nevyužívali pouze sokolovnu, ale dočasně získali ubytováni u místních hospodářů: „ … nám 

nabízeli ubytování ve stodole, v senících nebo poloprázdném dřevníku, kam byli ochotni dodat 

nám slámu. Voňavé to tam zrovna nebylo, ale teplo ano.“
119

 Vedení skupiny požadovalo 

nahlásit do druhého dne, u koho našli ubytování.
120

 V sokolovně umístili informační tabuli, na 

které vyvěšovali zápisy ze schůzí a nástěnné noviny Směr.
121

 Jejich první číslo vyšlo dne 26. 

září.
122

 

V domech, které obývaly více než tři osoby, výbor ustanovil funkci velitele a zástupce 

velitele ubikace. Velitel, v jeho nepřítomnosti zástupce velitele, zodpovídal za čistotu a 

pořádek v ubikacích. Změnit místo ubytování bez vědomí velitele skupiny nebylo 

dovoleno.
123

  

V domku, kde do příchodu kvasilovské skupiny sídlil správce sokolovny, zřídili 

kuchyni.
124

 Stravu připravoval Alois Sedláček.
125

 Později spolu s ním ještě jeden kuchař, 

jehož jméno není v denním rozkaze uvedeno.
126

 V kuchyni vypomáhaly ženy, které se střídaly 

v pravidelných směnách vždy ve dvou.
127

 V kuchyni se stravovali převážně členové výboru a 

dále osoby, které prozatím nepobývaly u hospodářů. Ne vždy to bylo pravidlem. Někteří 

členové toho zneužívali. Nehledali si ubytování u hospodářů a nechali se živit skupinou. 

Později jednotlivé čety projevily přání, aby se ve společné kuchyni stravovali pouze 

funkcionáři, nemocní a ženy s dětmi. Ostatní měli být co nejdříve umístěni a stravováni u 

hospodářů. „ … příslušníci mají zájem na tom, aby hospodaření celku bylo úsporné. 

Příslušníci okolních čet opatřují poživatiny pro společnou kuchyň, a proto se zajímají též o to, 

kdo se v ní stravuje.“
128

 Stravu vydávali také těm příslušníkům, ubytovaným v okolních 

obcích, kteří ze služebních nebo osobních důvodů přišli do Českého Kvasilova.
129

 Vydávání 

stravy bylo přesně určeno:
130

 „Kdo nedostaví se k jídlu v uvedenou dobu, pozbývá nárok na 

jeho vydání. Kdo z nutných služebních důvodů /neb osobních/ nemůže se včas k jídlu dostavit, 
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ohlásí důvod v kanceláři skupiny a hospodáři dobu příchodu, aby potrava byla jemu 

uschovaná.“
131

 Zároveň platil zákaz členům skupiny stravovaných ve společné kuchyni, kteří 

nesměli žádat „na občanstvu jakékoliv poživatiny pro osobní potřebu. Stal se případ … že 

někteří její příslušníci dovolili si žádati na občanstvu potraviny s výmyslem „pro nemocné.“ 

Každý takový případ bude trestán vyloučením ze skupiny.  

Příslušníci, stravující se společně v kuchyni skupiny, nesmí bráti za práci peníze nebo 

naturálie pro svoji osobu, vyjma případy, kdy za práci v ten který pracovní den dostanou od 

hospodáře stravu jako dělníci … 

Nutno si uvědomiti, že hospodářská správa skupiny v Kvasilově denně získá pro 

společnou kuchyni od místních občanů poživatiny pro 50 osob [podtrženo v originále R. Š.]. 

Není tedy možno, aby ještě jednotlivci, kteří se společně stravují na vlastní vrub, pod různými 

záminkami pro sebe žebrali, toto jednání stěžuje stejně již svízelnou situaci hospodářské 

správy a může uspíšiti příchod dne, ve kterém zjistíme, že štědrá ruka našich hostitelů je již 

definitivně uzavřena.“
132

   

Ženy nebyly odesílány na práci k sedlákům. Usnesení z 6. výborové schůze jim to 

dokonce zakazovalo s dodatkem: „Která však přece dobrovolně uvolí se u rolníků pracovati, 

nebude uvolněna od své normální pravidelné práce v rámci organizace skupiny.“
133

 Jednalo 

se o přípravu stravy, dále o mytí podlah u Kadavých a Perných, péči o nemocné, praní, 

žehlení a opravy prádla.
134

 Prádlo praly jen příslušníkům skupiny, kteří se stravovali ve 

společné kuchyni.
135

  

Skupina měla svého vlastního lékaře. Funkci nejprve vykonával MUDr. Jan Hönig
136

, 

později Mudr Alexandr Friedman.
137

 Lékař byl „dle rozhodnutí vedení skupiny veřejným 

lékařem, ne však státním. Je hlášen příslušným úřadům s právem úředního lékaře.“
138

 Po 

dohodě s MUDr. Friedmanem byly pro příslušníky skupiny stanoveny ordinační hodiny.
139

 

Ošetřovna se nacházela v domě pana Olmra č. p. 12. Mimo ordinační hodiny, kromě nutných 

případů u členů skupiny, byl k disposici místnímu obyvatelstvu. Jejich léčbu konal 

dobrovolně.
140

 Za léčení mu místní platili v naturáliích. Například 30. září obdržel „od rodiny 
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Kadeřábkovy 1 1/2 kg. másla, od Novotných pytel brambor, od Firšů 1 kg. strouhané housky, 

od sl. Zíkové 1 1/2 litru smetany.“
141

  Potraviny předával vedení skupiny. 

 

2.2 Ubytování v okolních obcích 

 S příchodem dalších osob začali nutně hledat nové ubytovací kapacity mimo Český 

Kvasilov. Podrobněji se o tomto rozhodnutí rozepsal kronikář skupiny: „Vidíme, že čím více 

bude skupina růst, budou větší potíže s vyživením. Rozhodli jsme se proto … odeslat část 

skupiny do Mirotína. S M[iroslavem] Vojkůvkou, který zná místní poměry nejlépe, odešlo dnes 

11 mužů do této vesnice.“
 142

  

O tom, jak příchod části Kvasilovské skupiny do Mirotína probíhal, víme díky hlášení 

poručíka Vojkůvky: „ Ve 3
00

 hod. odpoledne jsme dosáhli Mirotýna v 18. hod. ukončeno 

ubytování. Pokud jsme zde měli možnost situaci posoudit, máme se zde jako čínský bůh srandy 

– až budeš mít na někoho zlost, tak ho pošli do Mirotýna. Ubytování, stravování a práce je 

zde průměrně dobrá, někdo se má líp, někdo hůř – podle hospodářů.“
143

   

Odesílání nově příchozích do okolních obcí se nakonec opravdu ukázalo jako jediná 

možnost k zajištění jejich stravování. Z toho důvodu již 5. října odešlo několik příslušníků 

Kvasilovské skupiny do Českého Straklova, nyní součást města Dubna (dnes Дубно).
144

 Na 

výborové schůzi konané dne 9. října došlo k rozhodnutí zahájit jednání s krajany o ubytování 

větší skupiny v obci Hlinsk Český (dnes Глинськ). Již dne 12. října 1939 hlásil Václav Fládr 

vedení skupiny, že objevil možnost ubytování v Českém Hlinsku pro 60 mužů.  Šestnáct osob 

ihned odjelo.
145

 Do té doby prozatím odeslali nově příchozí do obce Mirotín. Tam 10. října 

1939 odešlo dalších sedm mužů. O čtyři dny později odešla první skupina osob do Závidova 

(dnes Завидів).
146

 Ke konci pobytu skupiny na Volyni byli její příslušníci umístěni celkem ve 

13 obcích. Jednalo se o Dubno, Hlinsk Český, Huleč Českou (dnes Гільча Друга), Český 

Kvasilov, Luck (dnes Луцьк), Lvov (dnes Львів), Manieviče, Mirotín, Radvizilov (dnes 

Радивилів), Rovno, Straklov Český, Závidov a Zdolbubov.  Kromě obcí Lvov a Manieviče 

(historické území Haliče) se zbývající obce nacházely na historickém území Volyně (viz 

Příloha č. VII. Dokument č. 6).  
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Menší skupinky se dočasně ubytovaly v obcích Český Boratín a Kupičov. V Kupičově 

byla skupina ubytována ještě před vstupem do Kvasilovské skupiny. Do této obce skupinku 

přivedl Josef Ledvina, který se s ní potkal v Kovelu. Byli v ní nejen vojáci (zejména letci), ale 

také civilisté. Celou skupinu v počtu šestnácti osob vedl poručík Miloslav Štěpánek.
147

 

Později, po navázání kontaktu s výborem skupiny, se koncem ledna roku 1940 přesunuti 

z důvodu lepšího spojení do Mirotína.
148

  

České obce byly poměrně velké, například obec Hlinsk Český v té době čítala kolem 

200 usedlostí. Celá Kvasilovská skupina se zdánlivě mohla ubytovat v jedné obci. To však 

nebylo možné z důvodu nedostatku místa v usedlostech. Ty se sestávaly ze tří místností, kde 

bydlela rodina hospodáře, a z výměnku. Členy skupiny bylo možné ubytovat pouze u rodin s 

větším statkem anebo tam, kde nebyl obsazený výměnek.  

Problémy, které s sebou ubytování u sedláků přinášelo, vylíčil ve svých vzpomínkách 

jeden z ubytovaných: „Já jsem byl nejprve u jednoho sedláka, jehož jméno si už nepamatuji … 

Spal jsem v kuchyni na lavici, nad níž na stěně visel obraz madony. Brzy ráno přišel sedlák a 

začal se pod tímto obrazem modlit, aby přišli Němci, což mě dosti šokovalo. Jako sedlák lpěl 

na své půdě, kterou vlastnil a z obavy, že se jeho půda i s ostatními usedlostmi bude slučovat, 

mu bylo jedno, kdo tam bude a za jakých podmínek … 

Potom jsem byl u Prazjnerů … V pokoji jsem spal se sedlákem. Ale jak jsem záhy 

zjistil, neměl jsem mít postel jen sám pro sebe. Ta druhá byla totiž pro psa. Sotva jsem si lehl, 

skočil do postele … dosti velký lovecký pes a uložil se mi k nohám. Ráno jsem je měl vždy 

strnulé a tak jednou, když si zase spokojeně odpočíval na mých končetinách, jsem do něj 

strčil, což mě pak trochu mrzelo, ale už mi dal pokoj a nešel ke mně. Jinak jsme byli přátelé i 

nadále. Při pobytu u této rodiny jsem se neměl kde vykoupat, což se stávalo nepříjemnou 

záležitostí, až jsem nakonec chytil vši, které mě značně sužovaly. …Svěřil jsem se se svými 

potížemi kamarádům a des. Němec mi pomohl k tomu, že jsem byl přemístěn k jinému 

sedlákovi – p. Tintěrovi. Připravili mi koupel, paní Tintěrová vyprala i vyžehlila moje jediné 

prádlo, včetně obleku s takovou pečlivostí, aby byly odstraněny všechny pozůstatky 

z předchozího místa. Byl jsem celé rodině nesmírně vděčný za tuto službu, kterou mi prokázali 

a vůbec se mi značně ulevilo – v noci jsem dobře spal v čistém prádle a v čisté posteli. I když 

jsem u nich pobýval jen něco přes měsíc, měli mně jako příslušníka rodiny.“
149
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Další problém úzce související s ubytováním Kvasilovské skupiny nastal po té, co její 

vedení dne 25. září zjistilo, že v Rovně působí výbor politické emigrace z Československa 

pod vedením Dr. Gertrudy Frankensteinové.
150

 Bohumil Nekvasil, Pavel Hájek a Jan Mareš 

tento výbor navštívili, aby se domluvili na ubytování nově příchozích čs. emigrantů na Volyň. 

„ … naše skupina ponechá si prozatím pro ubytování svých členů [Český] Kvasilov, Hulču
151

 

a Mirotin. Ostatní vsi jsou ponechány výboru politickému. Dohoda byla učiněna dále v tom 

směru, že my budeme pečovat specielně jen o členy čs. legie, kteří se prokáží legitimací 

vydanou jim krakovským velitelstvím čs. voj. skupiny.
152

  

 Na schůzi výboru ze dne 9. října bylo konstatováno, že nedošlo k dodržení dohody 

(viz Příloha č. VI. Dokument č. 2) o obsazení okolních vesnic. Politická skupina vyslala totiž 

do Hulče České asi 30 svých členů.
153

 Výbor skupiny se rozhodl požádat výbor politické 

skupiny o vysvětlení.
154

 

Ještě než mohlo k jednání dojít, přijel 11. října do Kvasilova Miroslav Vojkůvka 

s předsedou obecního úřadu v Mirotíně panem Zubzandou. Oznámili, že do Mirotyna přišla 

skupina polit. emigrantů (17 lidí) pod vedením dr. Franhausteinové [správně Frankensteinové, 

pozn R. Š.]. Protože tam už jsou členové naší skupiny a nyní by tam přibyla ještě skupina nová 

- bylo by to pro Mirotyn velkým zatížením. Dr. Franhensteinová jednala prý velmi resolutně a 

to se tamějších občanů velmi nemile dotklo.“
155

 Bohumil Nekvasil, Jan Mareš a pan Zubzanda 

jeli ihned do Rovna, kde došlo k jednání s výborem politické skupiny. Za rovenský výbor 

s nimi jednal tajemník Dostál. Vysvětlilo se, že to nebylo úmyslné porušení dohody a … 

Dostál ihned zařídil odsunutí skupinky dr. Franhensteinové z Mirotyna. Písemně nám 

potvrdil, že vesnice Kvasilov, Mirotyn, Zavidov a Hlinsk jsou vymezeny jenom naší skupině.
156

  

Výjimkou ze zavedené praxe byla skupina Arnošta Hausnera. „Nepamatují se přesně, 

který měsíc se mi v kanceláři hlásil … Hausner jako Čechoslovák s prosbou, bych jeho i 

osoby – tuším asi dvacet – ubytoval v Kvasilově,“
157

 uvedl později Bohumil Nekvasil. „Toho 

se mu také dostalo, ovšem s upozorněním, že Kvasilov a ještě některé vesnice na Volyni jsou 
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vyhrazeny čs. vojenským skupinám a proto, aby počítal s tím, že může se odtud také v nejbližší 

době vystěhovati. – Dále hlásil /na můj dotaz/, že je poslán tzv. politickou a hospodářskou 

skupinou čs. emigrace t. č. se sídlem v Rovně, která dříve byla v Krakově. O vstupu do naší 

vojenské skupiny nebylo řeči. – On i jeho skupinka našli potom zaměstnání u našich českých 

usedlíků, a jelikož s nimi byli spokojeni, nebylo důvodu přemístiti je z této vesnice.“
158

  

Podepsání dohody o tom, že vesnice, ve kterých jsou ubytováni příslušníci 

Kvasilovské skupiny, budou obsazovány výhradně členy této skupiny, přinesla určité 

uklidnění situace mezi ní a politickou skupinou a to až do jejího odchodu do nitra Sovětského 

svazu. Po čase se vrátila zpět a starý spor o obsazování vesnic byl zase na pořadu dne. O 

situaci v Mirotíně podal hlášení na ústředí do Českého Kvasilova poručík Bohumil Lenc. 

„Dnes, 24. 11. 1939 o 03 00 hod. přijelo … dvacet politických emigrantů z politické skupiny 

Rovno … do Mirotína. Přinesli s sebou nařízení gminy „Zdolbica“, aby tito byli umístěni u 

hospodářů a aby jejich řádné zaopatření bylo ohlášeno komitétem na úřad gminy Zdolbice. 

Nařízení a dohodu o umísťování v jednotlivých vesnicích, které bylo uzavřeno po 

prvém incidentu mezi skupinou politickou a našim výborem, dal jsem jim na vědomí, načež 

oni prohlásili, že toto bylo jim dokonale známo. Gmina Zdolbice, na kterou byli za 

Zdolbunova posláni přikázala jim však Mirotín.  

Jedná se o skupinu, která byla v [České] Hulči … Do Hulče zpět nechtějí. Chtěli by 

prý do Újezdce. Prohlašují, že se odtud nehnou, že budou chodit z vesnice do vesnice! Jest 

nutný okamžitý zákrok výboru [podtrženo v originále, pozn. R. Š.] v Rovném a ve Zdolbunově. 

Upozorňuji, že delší pobyt nebude dělat dobrotu!“
159

 Další informace o průběhu sporu se 

v dokumentech nenacházejí. Lze ale předpokládat, že politická skupiny byla přemístěna do 

jiné z českých obcí.  

Z počátku se vedení politické skupiny snažilo o navázání těsnější spolupráce 

s kvasilovskou skupinou. „ Máme za to, že si můžeme s polit. výborem porozumět, a že snaha 

o spolupráci je na dobré cestě a bude ku prospěchu oběma skupinám.“
160

 Společně jednaly 

hlavně o československých emigrantech neschopných prokázat příslušnost k daným 

skupinám. Nakonec došlo k rozhodnutí počkat na vyjádření sovětských úřadů.
161

 Bylo 

zjištěno že „sov. úřady nečiní rozdíly mezi emigranty hospodářskými politickými nebo 

vojenskými. Nýbrž poskytují benevolentně azyl všem uprchlíkům … bez rozdílu.“
162

 Na 
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jednání obou skupin se sovětským komisařem v Rovně předložili Bohumil Nekvasil a Karel 

Trojánek návrh, aby Kvasilovskou skupinu informovali přímo delegáti sovětských úřadů. 

Člen politického výboru Karel Hájek navrhl, že by tuto funkci mohla převzít skupina politické 

emigrace. Do Českého Kvasilova tedy vyslali dva členy z politické skupiny, „kteří tu mají 

pracovat politicky jak mezi námi tak mezi místními občany.“
163

 Dnem 19. října pak proběhlo 

první „čtvrteční sezení.“ Pan Vohradník z politické skupiny referoval o významu voleb.
164

  

Komunistický senátor Josef Jonáš při své návštěvě Českého Kvasilova dne 27. září 

dokonce nabídl, že vybraní členové politického výboru uspořádají pro členy Kvasilovské 

skupiny 1. října přednášku o sovětském zřízení.
165

 „Mluvil [na ní] redaktor Hájek. Z počátku 

… o minulých rozporech skupiny Prchalovy s vládou pres. Beneše. Po odsouzení, že koncepce 

gen. Prchaly, který akci legie chtěl stavět jen v rámci polské armády, zanikla se zánikem 

Polska, pokusil se nám vysvětlit naši situaci zde. Po té přikročil k vlastnímu tématu referátem 

o sovět. zřízení. Během jeho řeči odporovali mu někteří místní rolníci, kteří se nestaví příliš 

kladně k sovět. zřízení. Tento postoj vyplývá však z neinformovanosti a z dřívější záměrné 

antisovětské politiky polské. Bylo zájmem Polska, aby právě na tomto pohraničí šířily se 

pověsti o vyvlastňování půdy a sražení životní úrovně a zvěrstvech v Rusku.
166

 Boj proti 

následkům této propagandy bude ovšem velmi těžký.  

Dále kladl řečníkovi otázky Nekvasil, který je však chybně stylizoval. Na tyto otázky 

mu odpovídal komunistický senátor [Josef] Jonáš.“
167

  

Písemnosti vzniklé z činností Kvasilovské skupiny nám mnoho informací o dalším 

vývoji vztahu mezi oběma skupinami neposkytují. Přesto můžeme konstatovat, že jejich 

vztahy mezi Kvasilovskou skupinou a skupinou politické emigrace byly na velmi dobré 

úrovni.  

Podobnou situaci týkající se obsazování obcí, ve kterých byla ubytována část 

Kvasilovské skupiny, muselo vedení skupiny řešit ještě jednou, tentokrát v době, kdy se její 

pobyt na Volyni pomalu chýlil ke konci. Českoslovenští občané
168

, kteří dočasně pobývali ve 

Lvově, dostali příkaz k tomu, aby se do čtyřiadvaceti hodin vystěhovali na venkov. Jejich 
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vedení se rozhodlo ubytovat se v Českém Kvasilově a své členy umístit do okolních obcí.  

Vedení Kvasilovské skupiny se o jejich plánu včas dozvědělo a rozhodlo se zabránit 

ubytování tam, kde již byli umístěni jejich členové. Bohumil Nekvasil a Vilém Murcek 

navštívili ústředí lvovské skupiny spolu s komisařem Šapožnikovem, náčelníkem Západní 

Ukrajiny, kde se jim podařilo zvrátit toto rozhodnutí. „Při této příležitosti byla naše skupina 

dána za vzor po stránce organizační a disciplíny.“
169

 Chtěl bych zdůraznit, že tato událost 

neměla žádný vliv na vzájemný vztah obou skupin. Vedení Kvasilovské skupiny se jim 

snažilo co nejvíce pomáhat v jejich snaze o odjezd ze SSSR.  

Dne 15. ledna 1940 nařídil rajónní komitét (oblastní výbor) v Rovně okamžitý odsun 

všech cizích státních příslušníků do nitra SSSR. Některé obecní úřady se domnívaly, že toto 

nařízení platí také pro příslušníky Kvasilovské skupiny.
170

 „Hlásím, že … 7. 1. 1940… 

dostavil se ke mně … Motyčka se vzkazem od  … p. Svobody: Mám příkaz k odjezdu všech 

cizinců, mezi které patříte i vy, aby byli připraveni na každou hodinu k odjezdu do Ruska. 

Formanky na cestu do Rovna pro tyto osoby jsou vyznačeny a připraveny. Oznamte případné 

námitky kvasilovského vedení, abych je sdělil „Gmině.“
171

 Odjezd týká se i osob majících 

zaměstnání i ve státních službách a pracovnách.“ 
172

  V záležitosti odsunu skupina podléhala 

výhradně oblastnímu NKVD v Rovně. Tento úřad upozornil velitelství skupiny, že příslušníci 

skupiny bez rozkazu oblastního NKVD v Rovně neopustí obec, ve které jsou ubytováni.
173

 

Po návštěvě komise, která provedla registraci členů kvasilovské skupiny, nebylo 

možné přemísťovat členy z jedné obce do druhé, tak jak bylo před tím běžné. „Tímto 

opatřením má se zabezpečit rychlé soustředění celé skupiny v nejkratším čase a v pořádku, až 

dostaneme úřední pokyn k odsunu. Kdyby se vyskytly oprávněné případy, že některý člen 

nemůže skutečně dále býti u dosavadního krajana, proveďte přestěhování sami v rámci své 

čety – jak Vám již dříve bylo naznačeno.“
174

 

 

2.3 Práce u sedláků 

Členové Kvasilovské skupiny pracovali u volyňských Čechů za stravu a byt. První 

členové skupiny u nich začali pracovat již 22. září 1939.
175
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Ve svých dočasných domovech se členové zapojili do všech potřebných činností. 

Jednalo se nejen o sezónní práce, například mlácení obilí nebo žokování chmele, ale také o 

každodenní péči o dobytek a jiné. Jak ostatně napsal Karel Benák: „“Nouze naučila … 

Dalibora housti“ – a nás kácet stromy, štípat dříví, mlátit obilí, pohánět koně u žentouru, 

dojiti krávy atd. Jak směšně vyhlížel advokát z Hané u mlátičky, anebo letec pilot při kydání 

hnoje … a vše jsme dělali rádi a s chutí.“
176

 Osoby bydlící v Kvasilově se z počátku zapojily 

do obnovy bombardováním zničených budov. Ne však všichni někdy předtím vykonávali 

zemědělské práce. „Já třeba uměl ustrojit koně“, zavzpomínal po letech Oldřich Kvapil
177

, 

Ríša [Richard Tesařík
178

] se to musel učit. Já dokázal vykydat hnůj z kravína, Ríša si při 

prvním pokusu o zvládnutí této práce připíchl vidlemi botu k podlaze chléva …Vykonávali 

jsme i práce, které jsem z domova neznal, jako žokování chmele … Očesat sad bylo naproti 

tomu hračkou. Od dojení krav jsme oba dávali ruce pryč, do toho se nám nechtělo. Nakrmit 

koně a krávy, to ano.“
179

 Podobně vzpomínal na práci u sedláků také Josef Křístek. Jeho první 

prací bylo bourání chmelnice: „Byla to dosti namáhavá práce, ale nejhorší bylo, že jsem jí 

musel dělat ve svém jediném oblečení, ve kterém jsem odešel z domova. … u Prazjnerů, … 

jsem měl poprvé možnost pracovat s koňmi. Dostal jsem dva mladé koně, jezdil jsem s nimi, 

staral se o ně, a zažil i veselé chvíle. Při čištění, ve chvíli, kdy kůň začal vyhazovat zadníma 

nohama, jsem byl nucen prchat žlabem, abych neschytal nějaký ten kopanec… Když jsem byl 

paní Prajzlerovou požádán, abych zabil dvě kačeny, přepadly mě značné obavy, jak to 

zvládnu, poněvadž jsem nikdy nic takového nedělal. I když nerad, přece jsem je pochytal a 

useknutím hlav je připravil paní domácí k dalšímu zpracování.“
180

 

Ne všichni sedláci jednali s krajany jako se sobě rovnými či s těmi, kteří díky 

nedostatečnému zabezpečení potřebovali pomoc, ale jako s obyčejnými námezdními dělníky: 

„Někteří sedláci, kteří si k sobě vzali naše členy, vykořisťují je nyní tak, že si dnes (23. října 
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1939) přišlo několik našich lidí z Mírotína stěžovat. U některých hospodářů pracují naši 

stejně s domácími a stejně se i stravují. Na straně druhé však jsou lidé, kteří nakládají s 

chlapci hůře než s najatými dělníky. Přesto, že jsou naši namnoze nedostatečně oblečeni - 

nepůjčí jim sedlák nic a tak musí pracovat od rána do tmy v podzimních plískanicích - v 

troskách svých šatů a bot. U některých rolníků se stravuje zvlášť rodina a zvlášť naši. Prostě - 

zmizel tu ten poměr "krajanů" a je to fakticky poměr pána k námezdnému dělníku. To si však 

chlapci musí zařídit na místě samém. "Hostitelé" si musí uvědomit, že jsme šli bojovat za lepší 

život nejen nás, ale všech Čechoslováků a všech lidí - nesmí se k nám tedy chovat tak, 

abychom tu byli nuceni pracovat v nečase – neustrojeni a polo bosí.
“181

  

Častěji se hospodáři snažili svým krajanům z Československa co nejvíce jejich 

hmotnou situaci ulehčit a to hlavně zakoupením zimního oblečení, které členové skupiny 

vzhledem k tomu, že hranice protektorátu přecházeli v letních měsících, nevlastnili.  

Je nutné se podívat na situaci také z pohledu ubytovávajících, pro ně osoba neznalá 

zemědělských prací nepředstavovala žádnou velkou pomoc. Navíc nejvíce času skupina na 

Volyni strávila v zimních měsících, tedy v době, kdy péči o hospodářství dokázala zvládnout 

hospodářova rodina.  

Vztahy mezi ubytovateli a ubytovanými se postupně vyvíjely. Z počátku je můžeme 

označit za bezproblémové. Bohužel nikdo nepředpokládal, že skupina zde zůstane tak dlouho. 

K prvním konfliktům začalo docházet na přelomu roku 1939-1940„ …oslava silvestra … 

způsobila nám několik mrzutostí, které zdají se nabývati většího rozsahu. Je to především 

oslava v Hulči, kde se naši legionáři bavili tak vesele, že 2 byli zavřeni milicí a ostatní se tam 

již nesmí ukázat; v samotném Mirotíně udály se v silvestrovské náladě dvě rvačky. Jedné jste 

byl přítomen sám. Ačkoliv s tím sám souhlasím, tvrdí lidé, že náš příslušník chtěl pověsit 

sovět. obyvatele [podtrženo v originále R. Š.]. I v druhém případě porval se náš přísl. 

s obyvatelem. Případ z Hulče byl hlášen telefonicky z Mirotína a naši pozici za přítomnosti 

politické konkurence neposílil. Fáma tvrdí, že se někteří z obyvatel postarají o to, aby z toho 

byly vyvozeny důsledky.“
182

  

Větším problémem bylo oznámení termínu odjezdu skupiny na den 15. února 1940, 

které se rozšířilo i po hospodářích a bylo pokládáno za dané, vytvořila se nyní trapná situace. 

Nutno též pochopiti, že doba 5 měsíců, po které jsme již v Mirotíně, jest trochu dlouhá i pro ty 

nejtrpělivější z hospodářů, kteří by se nás již dávno zbavili.  Nejbližší změna pobytu byť i na 
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horší místo v Rusku byla by vítána. Zdá se, že v brzké době bude velice těžké udržeti dobrý 

duch vinou zhoršujících se poměrů v soužití legionářů s hospodáři.“
183

 

 

2.4 Morální situace členů skupiny 

V kronice skupiny nacházíme zprávu o morálním stavu skupiny krátce po příchodu do 

Českého Kvasilova: „Duch uvnitř skupiny je velmi přátelský a srdečný. Malé diference jsou 

výslednicí nervového vypětí posledních dní. Muži po nadlidské pouti napříč Polskem a ženy 

po neočekávaném bombardování Kvasilova … jsou nervově značně vyčerpány.“
184

  Později 

došlo k určitému uklidnění, ale nadále žili příslušníci skupiny v nejistotě. A to zejména díky 

nedostatku informací o jejich dalším osudu a také proto, že doba jejich pobytu Volyni byla 

prodlužována.
185

 Z tohoto důvodu pravděpodobně docházelo k zneklidnění šeptanou 

propagandou: „… v pátek před večerem čet. Švec rozšířil zprávu, že německé tanky postupují 

na Hlinsk. Tato zpráva působila jako bomba. Vepřové hody, kterých se zúčastnil i náš 

starostlivý hospodář rotný Hřebačka, byly touto zprávou oloupeny o bezstarostné a bujné 

veselí. 

Rozrušení, jak hlásil des. Vyhnis Jaroslav, bylo tak značné, že členové čety měli vedle 

svých lůžek připraveny batočky k případnému rychlému nočnímu útěku. 

Aby však zajištění před nepřítelem bylo dokonalé, vyslalo velitelství čety pátrače, aby 

ve směru Zdolbunov pátrali po nepříteli. Velitel čety npor. Fišer vypravil se do Zdolbunova, 

aby na místě samém ověřil zprávy bujné fantasie těch, kteří zneužívající šeptané propagandy  

[a] ničí a tupí dobrou pověst českých letců.
186

  

V internačním táboře v Orankách se o zápisu dozvěděl Josef Švec, který prohlásil, že 

se jedná o omyl. „ … přišel ke mně des. asp. Josef Vyhnálek a sděloval mi, že po silnici 

Dubno-Zdolbunov /podle sdělení tam pracujících dělníků/ jedou německá pancéřová vozidla. 

Tuto zprávu jsem ohlásil svému veliteli čety, nadpor. let. v zál. Fišerovi Vladimírovi společně 

s des. … Vyhnánkem. Tento mé hlášení přijal, více jsem o tom s nikým nemluvil, nejednalo se 

tudíž o žádné rozšiřování poplašných zpráv, nýbrž pouze o služební hlášení.“
187

 Pravdivost 

Švecových slov potvrdil také Josef Vyhnánek.
188
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2.5 Zapojení do kulturní činnosti  

Členové Kvasilovské skupiny se snažili co nejvíce zapojit do života v obcích. První 

akcí, kterou skupina uspořádala, byla vzpomínka na 21. výroční vzniku československé 

republiky. První zkouška proběhla dne 17. října. „Proti této vyvstala veliká překážka a to 

chřipka, která na lopatky položila dva naše herce.“
189

 Oslavu našeho státního svátku musel 

povolit zdejší politický komisař: „Ptal se s úsměvem, budeme-li oslavovat svátek svobody 

jako produkt versailleského plesu imperialistů. Když mu byl potvrzen opak, řekl obligátní 

„Charašó.“ Konání oslavy povolil bez zkoumání textu, jen na ujištění, že hra nebude 

protisovětská“ 
190

  

Kromě oslavy 28. října se členové skupiny podíleli na uspořádání oslav k 22. výročí 

Velké říjnové socialistické revoluce, kterou uspořádali společně s obcí Český Kvasilov. Do 

přípravného výboru byl za Kvasilovskou skupinu přizván Jan Mareš a Zdeněk Hapala
191

, 

který na sebe upozornil jako zkušený dekoratér a malíř.
192

 Také později se členové 

Kvasilovské skupiny zapojili do spolupráce na kulturních pořadech. Spolu se sokolskou 

jednotou se Václav Fládr a Zdeněk Hapala podíleli na uspořádání silvestrovské oslavy.
193

  

Den před Štědrým večerem skupina uspořádala Mikulášský večírek.
194

 Program 

večírku byl podle kronikáře „působivý a líbivý. Největší úspěch večera měl pan Hapala, který 

svým sólovým komickým vystoupením rozesmál diváky do nepříčetnosti a sklidil bouřlivou 

dlouho trvající pochvalu. Potlesk bouřil sálem jako divý „uragán“ a jednotlivé výkřiky jásotu 

a pochvaly nebraly konce … Píseň „Maminko, mámo“ působila tak živě a neodolatelně, že se 

mnoho diváků, jsouce uchváceni citovým dosahem, ale i přednesem samým rozplakalo. 

Vystoupení kouzelníka bylo jedinečné. Ostatně možno říci, že umění předvedené čet. let. 

Flaischerem Milošem uspokojilo každého diváka a posluchače.
195
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Štědrý den prožili členové Kvasilovské skupiny u svých hospodářů. Pouze členové 

výboru oslavili vánoční svátky společně. Rotný Lev Hřebačka a paní Jelenová dokonce 

zajistili vánoční stromeček. „Zasedli jsme k bíle prostřenému stolu ozdobenému kyticemi 

podzimních květů … po krátkém přednesu předsedy výboru ujal se slova mistr Hofman, který 

ve své řeči přirovnává členy skupiny k blanickým rytířům a přeje skupině, aby se jí podařilo 

vykonati vše, co si přeje.“ 
196

 

Také členové Kvasilovské skupiny ubytovaní v okolních obcích se zapojili do jejich 

kulturního života. Tak například v Kupičově založili kabaretní skupinu a v sále na Rynku 

uspořádali slavnostní večer. Pamětníkům se zamlouval, podle nich to byl „nádherný večer, 

plný smíchu a slz.“
197

 Došlo však při něm ke komplikaci. „Mysleli si, že jsou ve slovanské 

zemi, a tak zazpívali také „Hej Slované…“ a byl z toho malér. Místní orgány jim vytýkaly, že 

dělají národnostní rozdíly.“
198

  

Někteří z příslušníků Kvasilovské skupiny ubytované v Hlinsku přepracovali na 

operetu divadelní hru Charleyova teta. Napsali k ní texty písní a složili melodii.
199

  

Díky československým emigrantům se začaly na Volyni zpívat písně, které do té doby 

česká minorita neznala. Jednalo se zejména o písně „Chaloupky pod horami,“ „Maminko, 

mámo“ či „Stuhu československou na čepici si dám,“
200

 ale také písně Voskovce a 

Wericha.
201

  

Právě zapojení do kulturní činnosti v obcích a předávání nových písní bylo pro 

volyňské Čechy největším přínosem. 

 

2.6 Antisovětismus a antisemitismus 

Usnesením výboru skupiny ze dne 27. září bylo rozhodnuto, že vedení skupiny a tím 

skupina sama zaujímá kladný postoj k sovětskému zřízení. Ačkoliv toto rozhodnutí bylo řečeno 

všem příslušníkům skupiny, vyskytl se přece případ, který ohrozil [její] existenci…“
202

 

Před 18. říjnem navštívil ústředí Kvasilovské skupiny tajemník politické skupiny 

Dostál, který prohlásil: „že se osobně přesvědčil, o tom, že mezi našimi hochy bují 
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antisemitismus a antikomunismus. Poukázal zejména na činnost Otčenáška.“
203

 V 

dokumentech vzešlých z činnosti Kvasilovské skupiny uložené ve fondu Polský legion se 

nenacházejí žádné konkrétní informace o Otčenáškově činnosti. Na základě usnesení výboru 

byl zbaven funkce hospodáře čety a byla mu zakázána „účast při schůzích tamního komitetu 

/do něhož neměl žádného oprávnění docházet/ a jednání s tamními lidmi resp. ruskými úřady 

jménem skupiny.“
204

  

Dále bylo rozhodnuto že: „po dohodě s politickou skupinou, dosadí tato do každé 

obce, kde máme naše členy 2 až 3 svoje exponenty, kteří budou dohlížet na politický život a 

kteří v tom směru přebírají na sebe zodpovědnost. Jest nezbytně nutno, aby tito exponenti byli 

respektovaní.
205

  

Zástupcům skupiny sovětské úřady oznámily, že nebudou se strany Kvasilovské 

skupiny akceptovat žádnou fašistickou a protisovětskou činnost.
206

 Tuto protisovětskou 

činnost nebylo možné stanovit taxativně. Výbor za ni považoval „každou činnost směřující 

proti sovět. úřadům, novým poměrům a sovětskému pojetí společenského řádu, jest na každém 

příslušníku, aby rozpoznal, co skupině může uškodit a co nikoliv.“
207

  Členové nesměli 

s nikým mluvit o politice a podporovat tamní sedláky v jejich stěžování si na nynější poměry.  

Zásadní směrnicí našeho výboru a tím celé skupiny jest za všech okolností kladný postoj 

k Rusku. 
208

 Z tohoto důvodu se výbor na schůzi dne 31. října rozhodl: „trestati každou 

případnou, shora všeobecně kvalifikovanou protisovět. činnost, po řádném vyšetření 

okamžitým vyloučením dotyčného ze skupiny a oznámením jeho jména rus. Krajkomitetu 

v Rovném.“
209

 Domnívám se, že k tomuto kroku vedla vedení Kvasilovské skupiny obava, že 

za případný prohřešek jednotlivce bude skupina trestána jako celek.  

Co se antisemitismu týče, nemáme k dispozici dostatek pramenů. Dochovala se pouze 

jedna stížnost sepsaná dne 3. ledna 1940 poručíkem Lencem
210

, ve které si Emil Gelkopft
211
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stěžuje na Adolfa Fornůska
212

. Ten jej ve společnosti asi 15 lidí nazval prý podle výpovědi 

Gelbkopfta „Icíkem“. V kronice Kvasilovské skupiny k problematice antisemitismu 

nacházíme toto vyjádření: „Pokud se týká oné antisemitské vlny, zdá se, že to není smrtelné. 

Zapříčiňuje to několik polo lidí s neventilovanými názory.“
213

 Podívejme se na situaci u 

východní skupiny Československé armády. Erich Kulka k tomu ve své publikaci uvádí, že 

„antisemitské útoky neustávaly ani v novém prostředí“
214

. Autor zmiňuje zejména MUDr. 

Tarabu, „který popichoval mladé české i slovenské důstojníky proti Židům.“
215

   Proti tomu 

zakročil podporučík Hanuš Jelínek, který začal dokumentovat Tarabovy antisemitské výroky. 

Na svátek svatého Václava si na něj šel stěžovat veliteli, který Jelínka vyslechl a přislíbil jeho 

potrestání. Potom podplukovník Svoboda svolal celou židovskou skupinu a po předchozím 

referátu podporučíka Jelínka prohlásil, že v důstojnickém sboru „není žádné protižidovské 

hnutí, že programem budoucího Československa není nic protižidovského a že žádné 

pronásledování Židů v jednotce nebude trpět.“
216

  Účinek Svobodova projevu byl právě 

opačný. Jelínek druhého dne sepsal hlášení, ve kterém uvedl antisemitské výroky tří 

příslušníků východní skupiny čs. armády v zahraničí.  Například poručík Novák prohlásil: 

„Nemám nic proti tomu, aby takoví odešli z legie, snad je vezme Rusko, Rumunsko nebo 

Palestina.“ 
217

 Když Svoboda na stížnost nereagoval, přihlásil štábní kapitán Franta 

podporučíka Jelínka k raportu. „Vrátil se od Svobody se vzkazem, že kvůli Novákovi netřeba 

k raportu chodit, že záležitost již vyřídil. Všichni členové židovské skupiny byli postojem 

velitele velmi pobouřeni a někteří navrhovali, aby se celý případ předal Rusům.“
218

 Dle Kulky 

měl podplukovník Svoboda jiné starosti.
219

  

Zjevné projevy antisemitismu dle Kulky na čas ustaly, ale antisemitismus se později 

začal projevovat jinými formami. Podporučíku Jelínkovi si stěžoval vojín Walter Švarc, který 

se přihlásil u MUDr. Taraby na ošetřovně s bolestmi břicha a průjmy. Taraba jej bez vyšetření 

poslal zpět k rotě.
220

  

Situace u Kvasilovské skupiny byla zjevně odlišná od té u Východní skupiny 

československé armády v zahraničí také pro to, že počet jejich členů židovské národnosti byl 
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nižší než u Východní skupiny československé armády v zahraničí. Odhaduji je zhruba na 10 

osob.
221

  Navíc nebyla Kvasilovská skupina dislokována na jednom místě, ale v menších 

skupinách v jednotlivých českých volyňských obcích. Navíc mohli příslušníci Kvasilovské 

skupiny čelit antisemitským náladám také od svých ubytovatelů – volyňských Čechů. 

Upozorňuje nás na to hlášení Miroslava Vojkůvky. „Dr. Friedmana mi sem vůbec neposílej a 

pro příště žádného Žida neposílej [podtrženo v originále, pozn. R. Š.] do Mirotína je to obec 

čes. bratrů
222

, vyloženě antisemitická.
223

    

Antisemitismus se v Kvasilovské skupině projevil, ale nepředstavoval vážný problém, 

který by vykrystalizoval do takové podoby, jakou známe u východní skupiny československé 

armády v zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
221

  Údaje o náboženském vyznání příslušníků Kvasilovské skupiny jsem při psaní této subkapitoly neměl 

k dispozici. Odhad zakládám na typicky židovských příjmeních v seznamu členů Kvasilovské skupiny (viz 

příloha č. I). Počet příslušníků židovského vyznání, tak mohl být o nepatrně vyšší.  
222

 V obci Mirotín žili převážně baptisté. 
223

 VÚA-VHA, f. PL, Kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, čj. 40. dův. 45, Hlášení 1. čety z 8. 10. 1939, s. 1.  
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3. Organizace a činnost Kvasilovské skupiny 

Na 21. září byla svolána první schůze, na které byl zvolen pětičlenný výbor.  

Předsedou se stal Bohumil Nekvasil, místopředsedou Ing. Jiří Lízálek
224

, tajemníkem Pavel 

Hájek, pokladníkem a proviantním Karel Zbytek, zapisovatelem a referentem pro kulturní a 

propagační činnost Jan Mareš.
225

 Tímto se vytvořil organizační základ skupiny, jejíž existenci 

27. září potvrdili samosprávné civilní úřady: „ … bylo nám dáno právo samostatně 

vystupovati a podpisovati coby samostatný celek.“
226

 Skupina se dále dělila na čety, které se 

ubytovaly v jednotlivých českých osadách.   

Z počátku se skupina řídila zásadou, že jejím vedoucím bude osoba s nejvyšší 

vojenskou hodností, což byl v době volby výboru poručík Bohumil Nekvasil. V prvním 

říjnovém týdnu však do Českého Kvasilova přišel štábní kapitán Bohumil Liška
227

 a 

nadporučík Vladimír Fišer
228

 a oba dva měli vyšší hodnost než předseda skupiny.  Proto se 

jich dosavadní předseda na mimořádné poradě výboru Kvasilovské skupiny zeptal, zda si přejí 

převzít vedení kvůli svým vyšším hodnostem. „Oba noví," jak praví zápis, „souhlasně a bez 

výhrad prohlásili, že nehodlají funkci velitele převzíti a že se podřídí vedení dosavadního 

velitele a výboru. Usneseno proto ponechati velitelem skupiny por. Boh. Nekvasila a zvolený 

výbor, do jehož schůzí budou škpt. Liška Boh. a npor. Fišer VIad. přizvaní s hlasem 

poradním.“
229

 Bohumil Liška nakonec funkci předsedy vykonával. Byl zvolen na 20. schůzi 

výboru konané 4. listopadu.
230

 Funkci vykonával až do 6. ledna, kdy došlo ve Lvově k jeho 

zatčení.
231

 Až do setkání s Východní skupinou čs. armády 24. března byl velitelem skupiny 

opět Bohumil Nekvasil, který do té doby vykonával funkci zástupce předsedy.  
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Organizace Kvasilovské skupiny vykrystalizovala jako určitý kompromis mezi 

vojenským pořádkem a spolkovými zvyklostmi, které si vynucovaly zvláštnost prostředí a 

v neposlední řadě i vliv příslušníků civilní politické emigrace.
232

 I když si skupina podržela 

v zásadě vojenský charakter, vyznačovala se na rozdíl od jádra čs. vojenské skupiny od 

samého počátku určitými nevojenskými prvky, odvozenými ze spolkového života. O tom 

svědčí konečně i volba řídícího výboru.
233

 O tom, jakým způsobem bude skupina vedena, se 

na výborových schůzích hodně diskutovalo. Například již 22. září padl návrh na zrušení 

civilních názvů jako předseda, místopředseda atd. a skupinu vést pouze vojensky.
234

 Karel 

Richter považuje za zásadní usnesení z páté výborové schůze: „Než navážeme styk s hlavní 

skupinou, ponechat formu vojenskou tj. disciplínu a vedení vojenské. Velitel však v zásadních 

věcech bude se řídit usnesením zvoleného výboru.“
235

 Můžeme konstatovat, že od některých 

vojenských prvků bylo později upuštěno. Například místo Denních rozkazů byly vydávány 

Listiny zpráv (viz Příloha č. VI. Dokument č. 3 a 4). Jiné, jako například označení pro části 

Kvasilovské skupiny - čety, zůstalo po celou dobu jejího pobytu na Volyni.
236

  Je patrné, že 

při jednáních došlo ke kompromisu. Na jedné straně bylo nutné vzít v potaz, že Čechoslováků 

den za dnem přibývalo a že se v převážné většině jednalo o vojáky. Zrušení vojenského 

charakteru skupiny by odporovalo jejímu složení a původu.
237

  

Projednávání otázky odsunu ze SSSR, která se na pořad jednání výboru skupiny 

dostala v první polovině října, s sebou přineslo rozdělení skupiny na dva proudy. Zatímco 

většina skupiny si přála odjezd do Francie, kde tehdy vznikaly československé vojenské 

jednotky a byla zde pravděpodobnější možnost boje s nacistickým Německem, menší skupina 

(označovaná jako politická frakce) chtěla nadále zůstat v SSSR. Již na sedmé výborové schůzi 

bylo rozhodnuto vyžádat si od každého člena písemné prohlášení, jestli si přeje odsun na 

západ, nebo zůstat pracovat v SSSR.
238

 Protože: „dosud fungující výbor byl utvořen v době, 

kdy zde většina členů ještě nebyla a byl doplňován ne volbou, nýbrž z rozhodnutí členů 

výboru. Mimo to se ve výboru utvořila frakce jedinců zastávajících názor setrvat v SSSR, 

početnější, než celkový počet členů téhož názoru vyžaduje či odůvodňuje.
239

 V zájmu 
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spravedlivého a poměrného zastoupení obou směrů ve výboru žádá členstvo o reorganizaci 

výboru volbou.“
240

   

Výsledkem voleb bylo přijetí Jana Mareše jako zástupce politické frakce do výboru.
241

 

Nakonec došlo k oddělení politické frakce. Ani to však neproběhlo bez problémů. Záležitost 

byla projednávána na dvanácté výborové schůzi.  MUDr. Jan Hönig, „který se představil jako 

vedoucí politické frakce,“ požádal výbor o rozdělení financí skupiny. Žádal přidělení 

alikvótní částky členům politické frakce, kteří chtěli peněz použít k nákupu potřeb k odjezdu.  

Jiný požadavek přednesl Jan Mareš, který požádal o „percentuelní rozdělení jmění  v ten den, 

kdy o to politická frakce požádá, dle stavu pokladny ku dni odjezdu „frakce.“
242

  Nakonec 

výbor rozhodl čtyřmi hlasy proti hlasu Jana Mareše vyhovět požadavku Jana Höniga, že jmění 

bude rozděleno dle následujícího vzorce: hotovost pokladny k 16. listopadu vydělena počtem 

členů skupiny a násobena počtem členů, kteří chtějí zůstat v SSSR. Z rozhodnutí o rozdělení 

financí vyplývalo „celkové hospodářské rozdělení skupiny, dle zásady, že kdo z jakéhokoliv 

podnikání vyzvedne svůj podíl, vzdává se všech práv a povinností vyplývajících ze 

společenství.“
243

 To bylo také důvodem, proč výbor odmítl umístit nemocného Ing. Jiřího 

Lízalka na ošetřovně a jeho stravování ve společné kuchyni.
244

   

Samotné rozdělení finančního majetku skupiny proběhlo 17. listopadu. Odjíždějícím 

členům politické frakce vydávali na cestu ze společných zásob: 4 bochníky chleba, 24 

sucharů, 4 suché salámy, ½ kg medu a 4 kusy slaniny o celkové hmotnosti cca 1 kg.
245

 

Výbor k celé situaci zaujal následující stanovisko: „Pro veřejnost budeme prohlašovat, 

že oddělení „politické frakce“ od skupiny stalo se po zralé úvaze a ze spontánní vůle.“ 
246

 

Na 13. schůzi výboru předseda konstatoval, „že odchodem "politické frakce"
247

 

odpadly mnohé potíže ve vedení a organizováni skupiny, poněvadž začalo se pracovat svorně 

k dosaženi společného cíle … odjezdu do zahraničí .... Členové "politické frakce" dne 18. 11. 

1939 opustili naše řady v naprosté shodě a prohlášením, že též jejich pracovním cílem v SSSR 

bude a zůstane dosaženi svobody pro náš stát. Na cestu do SSSR vybavili jsme je potravinami 

a byla jim vyplacena alikvotní část společné pokladní hotovosti v částce Zɫ. 44.10 ve smyslu 
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jednomyslného usnesení 12. vyb., schůze ze dne 16. 11. 1939, k rukám Ing. Jiřího Lízálka a 

Mareše Jana.“
248

 

Naprostá shoda v podnikání skupiny a projev úplné důvěry členů ve vedení skupiny, 

byly důvodem, že se upustilo od řádných výborových schůzí, které však byly nahrazeny 

pracovními schůzkami výboru konanými každý den. Tím bylo docíleno pružnějšího a 

rychlejšího pracovního tempa a praxe ukázala, že tento způsob řízeni je výhodnější. Protože 

se tento systém osvědčil, usnesli se svolávat řádné schůze výboru jen k řešení zásadních 

otázek a závažných situací. Jinak výbor určoval denně v pracovních schůzkách směr a způsob 

práce. Zápisy z těchto pracovních schůzek nebyly pořizovány. 

Od prvních dnů existence skupiny byli Bohumil Nekvasil a Karel Hájek pověřeni 

vyhledáním a soustřeďováním příslušníků československé vojenské skupiny v Českém 

Kvasilovu a okolí. Skupina se mimo jiné snažila o propuštění československých letců, kteří 

byli nejprve vězněni v Lucku, později v Sarnech (dnes Сарни) a nakonec prý za účelem 

registrace odesláni do Bialistoku (dnes Białystok). Výbor sestavil žádost o jejich odeslání do 

Českého Kvasilova.
249

 Letce nakonec propustili a odeslali k Východní skupině 

československé armády.
250

  Podobně se skupina snažila pomoci také Josefu Flekalovi, který 

byl vězněn v Šepetovce.
251

  Další činností skupiny se stalo pořádání kurzů ruského jazyka. 

Pořádání kurzů dostal na starost Karel Hájek, který si měl opatřit potřebné pomůcky. Karel 

Trojánek zajišťoval poslech rozhlasových zpráv, aby skupina byla informována nejen o 

československých záležitostech, ale také o všeobecné situaci. Až do 18. listopadu se zprávy z 

londýnského a pražského rozhlasu zapisovaly do kroniky, poté se zaznamenávaly do 

zvláštního deníku.
252

  Nekvasil s Hájkem měli za úkol pátrat po hlavní skupině, aby s ní 

mohlo být navázáno spojení. Z počátku Kvasilovská skupina neměla zprávy o tom, co se stalo 

s čs. vojenskou skupinou vedenou Ludvíkem Svobodou. Již 26. září odjel Karel Hájek do 

Lucku, kde měl: „u sověts. úřadů i tamních Čechů pátrat po zprávách o naší hlavní 

skupině.“
253

 Potřebné informace se jim získat nepodařilo. Proto byly do prostoru Tarnopolu 

29. září vyslány hned dvě skupiny. První ve složení: Pavel Hájek
254

, Dr. Ritz a Karel Švíř  a 
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druhá ve složení Franěk, Dr. Schmihuber, Karel Zbytek.
255

  První skupině se podařilo dostat 

se dne 3. října ke skupině vedené Svobodou a podat mu informace o místu soustředění 

Kvasilovské skupiny a o jejím složení.
256

 Druhá skupina ilegálně překročila rumunské 

hranice.
257

  

 První listopadový den odjela další, tentokrát dvoučlenná skupina, ve složení Bohumil 

Lenc a Josef Fronc. Jeli přes Lvov do okolí měst Čortkov a Husiatýn. Zjistili pouze, že: 

„skupina pplk. Svobody prošla … Husiatýnem a jest pravděpodobně ve Verchovicích, asi 4 

km od Husiatýna.“
258

 Do Českého Kvasilova se vrátili 6. listopadu, kdy již byl navázán 

písemný styk s Ludvíkem Svobodou. První dopis Kvasilovská skupina obdržela 2. 

listopadu.
259

  Tím došlo k navázání korespondenčního styku, který trval až do sloučení obou 

skupin.
260

 

  Vedení Kvasilovské skupiny se podařilo informovat o své situaci také Edvarda 

Beneše.
261

 Telegram odeslal Bohumil Lenc a Karel Trojánek dne 19. listopadu ze Lvova. 

Využili uvolnění telegrafního spojení s cizinou.
262

 Telegram s odpovědí Edvarda Beneše byl 

skupině doručen na 24. listopadu: „Obdržel jsem telegram Trojánka, Lence, stop, demarše 

pro vaše uvolnění stop, mějte trpělivost, odvahu, nejste zapomenuti stop Beneš.“
263

 Pro 

skupinu znamenal Benešův telegram velkou morální posilu: „Pochybující stal se věřícím, 

zoufalý stal se veselým, nespokojený stal se ukázněným a rebelant …vojákem.“
264
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4. Hospodářská situace skupiny 

4.1 Majetek skupiny 

Po příchodu skupiny do Českého Kvasilova zaznamenal kronikář, že se v jejím 

majetku nacházely tři osobní automobily a jeden motocykl.
265

 Jednalo se o auto, které 

Bohumilu Nekvasilovi poskytl v Gródku Jagiellónském major polské armády Kubicz.
266

 Další 

dva osobní automobily přivezl do Českého Kvasilova dne 16. září Pavel Hájek.
267

  

Auta využíval Bohumil Nekvasil a Pavel Hájek k dopravě na jednání se sovětskými 

úředníky a při hledání československé vojenské skupiny pod velením Ludvíka Svobody. 

Garážována byla ve stodole pana Martínka. Tam 22. září přišli vojáci Rudé armády a jedno 

auto, které por. Nekvasilovi poskytl v Gródku Jagiellónském major polské armády Kubicz, 

zabavili.
268

 Bohumil Nekvasil se snažil auto najít. Vojenský velitel Zdolbunova mu přislíbil, 

že auto bude skupině vráceno, pokud se najde.
269

 Auto se však nalézt nepodařilo.  

O další vozidlo skupina přišla díky tomu, že sovětské úřady rekvírovaly vozidla, u 

kterých nebylo možné prokázat vlastnictví.
270

 Dva sovětští důstojníci požádali dne 24. října 

Ing. Sufílka, aby je vozem značky Škoda – Rapid odvezl do Lucku. Spolu s ním odjeli Dr. 

Karel Trojánek a Miroslav Sedláček, kteří tam chtěli prodat několik hodinek našich členů, aby 

mohli nakoupit ošacení a boty.
271

 „V ... Lucku podle přání sov. důstojníků měli řidič a 

spolujezdec počkati na určeném místě a dovésti je potom zpět do [Českého] Kvasilova. 

V čekací době jiní dva sov. důstojníci – neznámí – přistoupili k autu a žádali na  posádce 

dokumenty o vlastnictví auta. Řidič dokumenty neměl, poněvadž voj. Hájek při svém odjezdu 

žádných neodevzdal, a proto bylo auto ihned zabaveno bez jakéhokoliv potvrzení, důstojníci 

kteří byli vezeni do Lucku a kteří nařídili čekati dvě hodiny, na místo se nedostavili. Řidič a 

spolujezdec hlásili ihned případ telefonicky do Kvasilova.
“272

  Bohumil Nekvasil a Dr. 

Trojánek odjeli do Lucku, kde se pokusili auto vyreklamovat. „V Lucku za řízení por. 

Nekvasila bylo provedeno pět intervencí, sov. vojenský prokurátor rozhodl, že auto bude 
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odevzdáno por. Nekvasilovi, jestliže tento předloží řádné dokumenty auta.“
 273

 Dokumenty 

Bohumil Nekvasil nepředložil. 

Poslední auto prodal Bohumil Nekvasil za 12 000 zlotých.
274

  

Motocykl značky Sokol věnoval Bohumil Nekvasil Josefu Martínkovi jako náhradu za 

hromadné ubytování a stravování příslušníků skupiny.
275

  

 

4.2 Financování skupiny 

Hlavním zdrojem peněz byly příspěvky od krajanů. Například Česká matice školská 

v Lucku vybrala ve prospěch skupiny částku 1 700 zl.
276

 Skupina měla dokonce svou 

mecenášku Františku – Věru
277

 Karmínovou, „… všemožně se snažila pomáhati nejen nám, 

nýbrž též československé legii za [první] světové války v Poloném.“
278

 Na jejím pohřbu bylo 

pro skupinu vybráno 523 rublů.
279

  

Také výbor skupiny organizoval sbírky. Výběrem peněz pověřili více členů skupiny, 

často opakovaně. Většinou výběr peněz prováděly dvě osoby, kterým se předem stanovil 

prostor, kde sbírku měly provést. K odcizení výtěžku sbírky došlo jen jednou a to Františkem 

Kouřilem. Podrobnosti zachytil ve svých memoárech Jaroslav Vyhnis: „Došli jsme po silnici 

včas a vlak odjížděl do Zdolbunova bez zpoždění, takže jsme byli již už večer v Křemenci. 

…Kouřil tam měl jakéhosi známého …, který nám pomohl obstarat ubytování. Zavedl nás do 

rodiny  Wojcechowskich …  

Druhý den jsme začali s Kouřilem plnit své křemenecké poslání. Kouřilův známý nám i 

v tomto případě pomáhal, a tak jsme obcházeli rodiny volyňských Čechů. Naše natažené dlaně 

nezůstaly nikdy prázdné.  

Po prvním dnu mi „Kasír“ Kouřil oznámil, že jsme vybrali 150 rublů … V tom 

následujícím však byli ještě štědřejší. Než však tenhle druhý charitativní den činnosti skončil, 

byl jsem zaskočen nezvyklou únavou. Najednou jsem cítil úpornou bolest v nohách, brzy na to 

se přihlásila se stejným neduhem i hlava a já cítil, že mám velmi vysokou horečku.   

Ten večer už jsem odmítl jít s Kouřilem do restaurace a zamířil jsem do našeho 

přechodného útulku …  
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Kouřil se tam již ten večer a noc vůbec neobjevil. Nepřišel ani následujícího dne … 

Ačkoliv jsem byl zcela apatický skoro ke všemu, co se kolem mě dělo, doktora jsem 

vehementně odmítal. Nechtěl jsem o tom slyšet ani večer, kdy mi horečka vystoupila na 

devětatřicet pět.  

Vůbec jsem nepostřehl, že do pokojíku nahlédl Kouřil … při své návštěvě … [byl] 

notně opilý a rychle z bytu vypadl.  

K Wojcechovskim přišel ještě jednou, zase viditelně podroušený, a ani za mnou do 

pokojíku nepřišel. Jenom jim oznámil, že se vrací do [Českého] Kvasilova k jednotce. Mně 

vzkázal, abych se vrátil, až budu zdravotně v pořádku. …  

Po návratu do [Českého] Kvasilova jsem okamžitě zamířil na velitelství jednotky. … 

Nekvasil [se mě] zeptal, jak je to s penězi, které mi Kouřil v Křemenci předal. Zkoprněl jsem: 

„Já jsem nedostal od Kouřila ani halíř,“ vyhrkl jsem překvapeně.  

„Jak to? Kouřil mi po návratu z Křemence oznámil, že všechny peníze dal tobě.“ 

„Mé čestné slovo, že jsem od něho nedostal ani pěťák. Já jsem chodil s Kouřilem první 

dva dny a všechno, co jsme vybrali, si nechával u sebe. … 

„Kolik toho bylo v těch dvou dnech, co jsi s ním chodil?“ 

„Přesně to nevím, řek bych tak kolem čtyřseti rublů.“ 

„Kolem čtyř stovek za dva dny, říkáš?“ 

„Jo, ale jenom to odhaduju. Kolik toho Kouřil v Křemenci vybral, nevím.“ 

„Já taky ne. Do pokladny jednotky neodevzdal ani vindru.“ 

… Kouřil se totiž hned druhého dne po návratu z Křemence vytratil z Kvasilova …“ 
280

 

Sbírky organizovaly také jednotlivé čety. Výbor Kvasilovské skupiny se o tom usnesl 

na 11. výborové schůzi. „Provést sběrací akce v obcích, kde bydlí naši příslušníci a s jejího 

výtěžku koupit nejrůznější části oděvu pro členstvo, které je chatrně oděno.“
281

 

Pravděpodobně jedna z prvních sbírek, při které se vybralo 120 zlotých, proběhla 

v Podcurkově (dnes Підцурків) v druhé polovině listopadu 1939.
282  

Čety přispívaly do společného rozpočtu skupiny také věnováním výtěžků z pořádání 

zábav. Přispívaly také přes to, že situace členů skupiny nebyla jednoduchá. „Četa Mirotín se 

rozhodla jednomyslně darovati celý výtěžek večírku pořádaného v Mirotíně v částce 350 Rbl 
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… do společné pokladny skupiny, ačkoliv jest mezi námi 50% příslušníků, kteří nemají v kapse 

ani rubl.“
283

  

Další možností, jak získat peníze, bylo pořádáním kulturních představení. Například 

hrubý zisk z oslavy k 22. výročí vzniku Československé republiky činil 523 zlotých.
284

  

Do společné pokladny přispívali také jednotliví členové. Vedení skupiny vědělo, že 

mnozí z nich žádné peníze neměli. „Naopak jsou zde jedinci, kteří dosud nepochopili situaci, 

požívají ochrany celku, ale ze svých prostředků ničím skupině nepřispěli, ač by tak mohli 

učiniti, aniž by tím vyčerpali svoji peněžní hotovost. Musíme se spravedlivě rozdělit o vše, co 

máme. Je to prostě nutnost vnucená nám situací, v níž egoismus v jakékoliv formě musí býti 

bezohledně vymýcen.“
285

 Peníze od členů vybíral hospodář skupiny.
286

  

Účetní knihy, kam byly zaneseny také informace o přijatých částkách a další účetní 

materiály, se pravděpodobně nedochovaly,
287

 po dobu druhé světové války měly být uloženy 

v Moskvě.
288

  

Finanční hospodaření kontrolovali volení revizoři účtu. O všech příjmech a vydáních 

rozhodoval výbor skupiny. Tím měla být zaručena hospodárnost výdajů.
289

  

Československé velvyslanectví v Moskvě povolilo dopisem ze dne 21. listopadu 1939 

uzavírání „zápůjček pro Kvasilovskou skupinu a tímto dopisem taktéž potvrdilo, že přijímá 

neomezenou záruku za tyto zápůjčky.“
290

   

Na všechny zápůjčky vydal výbor Kvasilovské skupiny potvrzení.
291

 Na kvitanci 

uvedli informace o účelu půjčky, tedy o tom, že je prováděna za účelem ošacení a stravování 

skupiny a také, že půjčka bude proplacena tomu, koho půjčující určí a to v hodnotě 

„československé neb české měny odpovídající kurzu jednoho polského zlotého ke dni 

uskutečnění zápůjčky.“
292

 Kvitance obsahuje rovněž jména osob, kterým má být půjčka 
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proplacena v případě úmrtí příjemce. O všech zápůjčkách se vedly podle vyjádření poručíka 

Nekvasila přesné záznamy.
293

  

Větší část z těchto peněz, asi 50 000 rublů, použili na nákup potravin a ošacení členů 

skupiny. Zbytek Bohumil Nekvasil a Zdeněk Hapala předali v Orankách dne 3. dubna 1940 

velitelství východní skupiny československé armády.
294

 

Kvasilovská skupina předala východní skupině československé armády dne 3. dubna 

1940 v hotovosti 10 666, 61 rublů a 180 zlotých. Jednalo se o zůstatek hospodaření 

Kvasilovské skupiny po účetní uzávěrce. Dále předala 168 amerických dolarů (papírových 

bankovek), 20 šilinků, 20, říšských marek, 5 holandských zlatých a 5 švýcarských franků a 

490 amerických dolarů (zlatých). Tyto valuty měly být diplomatickou cestou předány 

Národnímu výboru československému ve Francii.
295

  

 

4.3 Ošacovací akce 

Vedení skupiny si plně uvědomovalo nedostatky v oblečení svých členů, a proto se 

rozhodlo tuto situaci urychleně řešit nákupem potřebného ošacení, což v prvních dnech po 

obsazení Západní Ukrajiny Rudou armádou nebylo vůbec jednoduché. Dle Václava Petříčka 

došlo k znehodnocení polské měny a také „během několika málo dnů byla většina zboží 

z obchodu vykoupena.“
296

  

To pravděpodobně vedlo vedení Kvasilovské skupiny k hledání jiné možnosti pro 

získání potřebného oblečení. Dne 19. října odjeli Bohumil Nekvasil, Dr. Karel Trojánek, 

Leopold Bombač a Bohumil Liška do Lucku, aby tam pátrali po místě věznění tří 

československých letců. Při té příležitosti vyzvedli kufry vicekonzula Henzla
297

, který si je 

tam uschoval při své zastávce na cestě do Francie. „Víme, že proti zužitkování této garderoby 

členy naší skupiny nemůže být námitek. Pan vícekonzul má jistě více možností se obléci, než 
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mi tu – otrhaní. A na řepu jistě také nechodí --- a nahé odívati …! Tak co!“
298

 Po příjezdu do 

Českého Kvasilova bylo prádlo rozdáno, „aby bylo zabráněno nákaze horeček z mnohých 

nosů. O spoustě elegantních polobot a šatů mamutího střihu rozhodnuto: Prodat a nakoupit 

praktické šaty a boty. Ti právě, kteří jsou v polních pracech zkušení, tvrdili, že v žaketu, byť je 

to i odpoledne, se na brambory nechodí.“
299

  

Ze stejného důvodu vyslala skupina dne 20. listopadu četaře Františka Kouřila do 

Monastýrku, aby vyzvedl výstroj, kterou tam zanechala skupinka deseti letců 21. září.
300

 

Zjistil, že výstroj skupiny polští vojáci odvezli ještě téhož dne.
301

  

Dalším způsobem, jak získat potřebné oblečení, bylo výměna: „Posílám ženské 

kalhotky a punčošky a paní, která mě to s velkým srdcem postoupila, chce za to 4 ½ kg 

uzeného masa nebo na půl se špekem.“
302

 

S nákupem potřebného oblečení se započalo ve druhé polovině listopadu. První 

nákupy se prováděly tak, že každá četa obdržela peníze na zakoupení oblečení. „Bohužel tato 

decentralizace způsobila mnoho nespokojenosti, závisti a pomlouvání. Jeden druhému 

záviděl, že si koupil boty za 130 zl. a onen se cítil ošizen, že má boty jen za 90 zl.“
303

 Výbor 

skupiny předpokládal, že peníze na nákup svěřené jednotlivým četám budou správněji a 

spravedlivěji využity. „Byla přece oprávněná naděje, že menší skupina provede nákup lépe a 

podle zásady, že nejdříve jest obléci toho nejpotřebnějšího.“
304

 Nakonec bylo rozhodnuto, že 

u nákupu bude přítomen člen výboru.
305

 

Vedení skupiny doporučovalo, aby každý příslušník měl: „boty /jedny/, dvoje prádlo, 

plášť, případně deku, jídelní misku a lžíci. Jídelní misku může nahraditi plechový hrníček.“
306

 

Každý člen skupiny měl podpisem potvrdit zakoupenou a jemu přidělenou část oděvu.
307

 

Velkým problémem se nakonec ukázal nákup bot. „Myslím, že však současně pochopíš 

strašně trapnou situaci: mám vámi poukázané peníze (250 rublů), potřebuji nutně podrážky. 

Staral jsem se měsíc, jak jsem jen mohl v Rovném, Zdolbunově, Ostrogu atd. a nikde jsem je 

nemohl koupit. Lidé přece nemohou chodit bosí. Jarda Taudy nad tím požadavkem spráskl 

ruce a směje se tomu. Jest však nutné, aby se v nejbližší době uspořádala výprava za kůží. 
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Nemohu se přeci vypravit pro 5 párů do Lucku, Saren, Bialistoku apod.  Jsem toho názoru, že 

s 250 rubly by to nešlo, ale pro nákup 40 párů pro celou skupinu se to již rentuje. Mě osobně 

do bot ještě neteče, ale není přece možné, abychom s sebou tahali „marody“ vlivem špatných 

bot.“ 
308

  

Výbor dokonce stanovil zásady, podle kterých měl být nákup v jednotlivých četách 

prováděn. S penězi na nákup bot mělo být nakládáno co nejsvědomitěji. Nákup měl být 

svěřen hospodářům čet a ještě jednomu příslušníkovi skupiny, který měl důvěru všech členů. 

V doprovodu ošacovaného měli postupně provést ošacení. Jen tímto způsobem měla být 

zajištěna žádoucí, nutná a spravedlivá kontrola nákupu. Staré boty se měly odevzdat po 

zakoupení nových veliteli čety, který provedl jejich prodej. Z výtěžku měly být zakoupeny 

další součástky pro skupinu.
309

  

 Po obsazení Volyně sovětskými vojsky přestaly platit polské zloté, které nahradily 

sovětské ruble. Velitelství skupiny vlastnilo větší finanční hotovost v polských zlotých. 

Jakýmikoliv způsoby se snažili o co nevýhodnější směnu na ruble. Podrobnosti o tom, jak 

směna probíhala, se dočítáme v hlášení Bohumila Lence, který byl touto směnou pověřen: 

„Zasílám vyúčtování zálohy 200 zl, 1500 zl, které byly dodatečně poukázány a posílám ruble 

(1350), které jsme v této době mohli proměnit. Ostatní proměním v době nejbližší v kurzu 100 

= 100, snad i více 100 zl = 100-120. Pokusím se udat i drobné. Ovšem 100 zl = 30-50 rublů. 

Pošlete všechny zloté, které můžete sehnat, hlavně bankovky 100 zl nebo 500 zl.“
310

  

 Přestože se vedení skupiny snažilo získat co nejvíce prostředků na nákup šatstva a bot, 

ještě k 27. lednu 1940 bylo nedostatečně oblečeno 30 % příslušníků skupiny.
311
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5. Odjezd 

5.1 Jednání o odjezdu s rumunským konzulátem 

Na čtvrté výborové schůzi vedení Kvasilovské skupiny informovalo, že část jejich 

členů (zejména letci) projevili přání dostat se do Francie, kde dle zápisu byla zahájena 

výstavba československých vojenských jednotek.
312

  

Pravděpodobně prvním krokem, který zahájil jednání o odjezdu skupiny, se stala cesta 

Bohumila Nekvasila, Karla Trojánka a Bohumila Lišky do Lvova na francouzský konzulát.
313

 

Tam zjistili, že: „francouzský konsulát ve Lvově … není a rumunský konsul je bez zpráv. 

Rumunsko-ruské hranice jsou uzavřeny. Do Rumunska je možno přejít jen na vlastní risiko ... 

Liškovi a ... Nekvasilovi byla vystavena … visa do Rumunska. Za 7 až 10 dní bude mít 

rumunský konsul zprávy, a pozval naše zástupce na dobu pozdější. Naše delegace požádala 

rumunského konsula o odeslání hlášení o nás na západ naší vládě, což on přislíbil učiniti svou 

diplomatickou poštou.“
314

 Dále jim rumunský konzul řekl, „že by snad [Kvasilovské skupině] 

visa do Rumunska vydal, ale přechod že by byl na vlastní nebezpečí každého přecházejícího. 

Nemohl také zaručit, jak bude v Rumunsku s lidmi, kterým se přejití hranic podaří, 

naloženo.“
315

   

Další delegace složená z Bohumila Lišky a Karla Trojánka odjela 1. listopadu 1939 na 

rumunský konzulát, aby získali potřebné informace a část víz.
316

 Po návratu do Českého 

Kvasilova Karel Trojánek uvedl, že „konzul vzal věc za svou“ a že jej pozval na další jednání, 

které se mělo uskutečnit za týden.
317

 Trojánek měl s sebou vzít fotografie osob, které 

projevily zájem o odsun do Francie.
318

 Rumunský konzul jim důvěrně sdělil, že by snad víza 

do Rumunska vydal, ale přechod že by byl na vlastní nebezpečí. Nemohl také zaručit, jak 

                                                           
312

 Dne 12. 9. 1939 byla v Paříži ustanovena československá vojenská mise, která dostala za úkol začít ihned 

s konkrétními přípravnými pracemi pro vznik jednotky. Dne 28. září byl ve městě Agde nacházejícím se na 

jižním pobřeží Francie, které bylo určeno jako Československé výcvikové středisko čs. pozemních sil, založen 1. 

čs. náhradní prapor. O den později byl ustanoven 1. čs. prapor, který se stal základem pro vznik dalších útvarů. 

Viz. Kolektiv autorů, Za svobodu Československa. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za 

druhé světové války. Praha 1959, s. 41. Jiná situace nastala u letců, kde k ustavení československé letecké 

jednotky došlo až v roce 1940. Do té doby byli čs. letci přijímáni do francouzských leteckých perutí. Případné 

zájemce o tuto problematiku odkazuji na: Jiří RAJLICH, Na nebi sladké Francie. Válečný deník 

československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945, Praha, 2003.  
313

 Rozhodnutí o tom bylo schváleno na 4. výborové schůzi. Viz: VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, 

čj. 340: Zápis z 2. výborové schůze ze dne 27. 9. 1939, s. 2. V pramenech není uvedeno přesné datum, kdy 

k jednání ve Lvově došlo. 
314

 VHA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3.čj 335, zápis o 6. schůzi výboru skupiny z 15. 10. 1940, s. 1. 
315

 VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 13, sign. 6, Kronika kvasilovské skupiny, s. 18. 
316

 Tamtéž, s. 28. 
317

 Tamtéž, s. 29. 
318

 Tamtéž, s. 20. 



60 
 

bude v Rumunsku s lidmi, kterým se podaří překročení hranic, zacházeno.
319

 Nekvasil a Liška 

obdrželi víza, ale rozhodli se zatím neodjet a zjistit dříve stanovisko úřadů SSSR k této 

věci.
320

  

K třetímu jednání s rumunským konzulem, na které byl vyslán pouze Karel Trojánek, 

došlo 10. listopadu. Trojánek výbor skupiny informoval o tom, že konzulát je v likvidaci.
321

 

 

5.2 Jednání se sovětskými úřady 

Souběžně s jednáním na rumunském konzulátu probíhala jednání se sovětskými úřady. 

Na výborové schůzi konané 17. října vystoupil Jan Mareš s požadavkem na rozdělení skupiny 

na dvě části. Jedna skupina chtěla odejít do Francie a druhá zůstat v SSSR. Nakonec se výbor 

dohodl na tom, že zajistí všechny možnosti odsunu pro ty, kteří chtějí odjet do Francie. „Tři 

určení včerejší výborovou schůzí spolu s … Hájkem z rovenského výboru [politické emigrace] 

jednají se sov. úřady. … Hájek mluví s ... Andruščenkem a později s Uspenskim. Oba mu 

potvrdili, že [Sovětský] svaz se nestaví proti výjezdu cizinců za hranice. Je nutno, aby ti, kteří 

mají o odsun zájem, přihlásili se u kompetentního úřadu v Rovném. Podle pořadí v záznamu 

budou jim pak vydány propustky k opuštění země. Je nutno však ještě podotknout, že ve 

skupině "západ" jsou opět 2 směry. Totiž jedni, kteří za každou cenu hodlají odjet na západ a 

druzí, kteří odjedou teprve tehdy, budou-li mít zaručenou cestu až na místo určení. A proto 

rozhodnuto - následovně: Pojede se do vesnic obsazených našimi a všude se předloží otázka 

odsunu. Ti, kteří chtějí odejet, [po]tvrdí své rozhodnutí podpisem, načež se u sov. úřadů zařídí 

vše podle získaných disposic.“
322

  

Také v další dny výbor pokračoval v získávání informací na úřadech a v zjišťování 

počtu osob, které chtějí odjet do Francie.  

Ráno 9. listopadu odjeli Bohumil Liška a Karel Trojánek do Rovna, aby na příslušném 

úřadu požádali o vystavení povolení k překročení hranic. „Předsedatelka Rajkomitetu se 

omluvila, že 9. listopad je požadován v Rusku za svátek a proto uvedeným pánům doporučila, 

aby přijeli až druhého dne a přinesli s sebou rusky psanou žádost.“
323

 Problém se ukázal 

v přesné stylizaci žádosti, a proto odcestoval Bohumil Liška a Karel Trojánek do Rovna, kde 

předsedkyni Rajkomitetu vysvětlili problém s překladem, omluvili se a informovali ji o tom, 
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že nová žádost k odsunu bude předložena 11. listopadu.
324

 Tento den předal Bohumil Liška a 

Bohumil Nekvasil žádost o povolení k překročení hranic SSSR.  

Dne 13. listopadu odjel Bohumil Lenc a Bohumil Liška do Rovna, aby se zeptali na 

stav vyřízení podané žádosti. „Paní předsedatelka se omluvila, že nemá dosud žádného 

rozhodnutí a požádala deputaci, aby přišli druhého dne.“
325

 Když se na druhý den Liška 

s Lencem dostavili na rajkomitet, byli odkázáni na Prozatímní správu města Rovna. Zde se 

však nic nedozvěděli.
326

  O získání informací, týkající se podané žádosti, se Lenc s Liškou 

snažili také 15. listopadu. Nejprve zašli na rajkomitet, pak na oblastní správu a následně na 

nádražní velitelství. „Zbytečná a marná námaha,“ poznamenal kronikář skupiny. „Výsledek 

tohoto čekání a pobíhání byl jen ten, že na … „Prozatímní správě města Rovna“ nám řekl 

komisař toto: „Jsem zde teprve čtyři dny a o vaší žádosti nevím – s Bohem. Teprve pozdě 

odpoledne a to jen náhodou dostal se poručík Lenc k tovariši Andruščenkovi a žádal o sdělení 

rozhodnutí žádosti podané skupinou. Pan Andruščenko zřejmě unaven a znechucen odpověděl 

asi takto: „Vím o Vaší skupině a o Vaší žádosti, nechcete pracovati u nás. Chcete odjeti do 

Francie. Dal jsem skupině 8. 000 rublů na ošacení
327

 … Vaše žádost není dosud rozhodnuta. 

Sám jsem zaplatil 5 rublů za telegram, který jsem zaslal do Moskvy, abych si vyžádal 

rozhodnutí. Pracujte a čekejte!““
328

 Na druhý den výbor skupiny vyslal do Rovna paní 

Hapalovou, Šuttovou
329

 a Karla Trojánka, aby si hlášení Bohumila Lence ověřili.
330

  

K dalšímu jednání došlo až 3. prosince: „Předseda výboru [Bohumil Liška] a Dr. 

Trojánek …navštívili NKVD v Rovném, aby informovali jmenovaný úřad, že organizací 

odjezdu československých emigrantů se zabývá NKVD v Kamienci Podolském. Slečna, 

pravděpodobně sekretářka, nás veliteli neohlásila a jen nám řekla, že NKVD se podobnými 

záležitostmi nezabývá. Odešli jsme na „Prozatímní správu města Rovného“ a tam nám bylo 

řečeno, že komandant Horbatenko přijímá návštěvy a deputace až zítra.“
331

 

Druhý den odjel Bohumil Liška s Karlem Trojánkem, aby na Prozatímní správě města 

Rovna s Horbatenkem dojednala přičlenění ke skupině Ludvíka Svobody. Horbatenko je 

nepřijal.
332

  

                                                           
324

 Tamtéž, s. 36. 
325

 Tamtéž, s. 38. 
326

 Tamtéž. 
327

 Tento obnos byl skutečně vyplacen, ale ne výboru Kvasilovské skupiny, ale politické skupině čs. emigrantů 

se sídlem v Rovně. Viz VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 13, sign. 6, Kronika kvasilovské skupiny, s. 38. 
328

 Tamtéž. 
329

 Anna Šuttová-Perná byla na jaře roku 1940, jako manželka polského důstojníka popraveného v Katyni, 

vyvezena ze svou rodinou do Kazachstánu. Později sloužila v čs. vojenských jednotkách v SSSR.  
330

 VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 13, sign. 6, Kronika kvasilovské skupiny, s. 38. 
331

 Tamtéž, s. 57. 
332

 Tamtéž. 



62 
 

Skupina obdržela dne 4. prosince telegram od československého vyslance Zdeňka 

Fierlingera z Moskvy, ve kterém žádal o okamžité vypracování seznamu členů. K němu měly 

být přiloženy jejich fotografie a data potřená pro zhotovení pasů.
333

 Během 4. a 5. prosince 

výbor vypracoval seznam a soustředil pro Fierlingera vyžádané fotografie.
334

  

Další seznamy členů si vyžádal dopisem ze dne 27. listopadu 1939 Ludvík Svoboda. 

„Pořiďte úplný seznam všech, které chystáte k připojení k nám a sdělte i moje rozhodnutí, že 

všichni členové skupiny, kteří odmítnou jeti s námi, budou prohlášeni za sběhy. Jeden tento 

seznam zašlete doporučeně náčelníku NKVD v Kamenci Podolském, jeden odevzdejte 

příslušnému úřadu Vašeho obvodu … požádejte je, aby Vás přičlenili k naší skupině jako 

členy našeho legionu ještě před odjezdem do Francie. Na mou adresu zašlete jeden seznam 

doporučeně a druhý obyč. poštou.“
335

 Seznamy byly dokončeny 10. prosince.
336

   

Dne 12. prosince „…odeslala “kancelář skupiny“ doporučený dopis p. pplk. Ludvíku 

Svobodovi do Jarmolinců …O něco později, když zmizela naděje, že auto por. Nekvasila bude 

schopno provozu, odjela deputace výboru skupiny, aby odeslala druhý doporučený dopis pplk. 

Svobodovi a předložila písemnou žádost se seznamem členů na NKVD v Rovném. Kromě 

dopisu odeslala deputace spěšný telegram NKVD v Kamienci Podolském s prosbou o příznivé 

a urychlené vyřízení žádosti. Deputace, škpt. let. Liška a dr. Trojánek, byla po hodinové 

přednášce uspořádané sekretářem Rajkomitetu propuštěna na svobodu s ujištěním, že on, 

sekretář, nemůže pro ně více udělati. Poté odebrala se deputace na NKVD v Rovném, aby jen 

zjistila, že se toho dne neúřaduje.“
337

 

 

5.3 Registrace 

Registraci členů skupiny zahájili 7. ledna, kdy do Českého Kvasilova přijeli dva sovětští 

komisaři, kteří nařídili nevzdalovat se ze svých bydlišť a po četách přijít do Českého 

Kvasilova.
338

 „Budete pravděpodobně vyslýcháni,“ psal Bohumil Nekvasil veliteli čety 

Hlinsk, Vladimíru Fišerovi. „I my zde jsme dotazováni, jaký náš názor je na Sov. svaz, 

Francii, a [na] důvody našeho odjezdu za hranice. Stojíme stále na stanovisku, že přišli jsme 

za hranice bojovat za osvobození naší vlasti od německého fašizmu. Že dali jsme se hned 

v prvních dnech po příchodu Ruské armády k dispozici [a chtěli] vstoupiti do ní. Byli jsme 
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však odmítnuti.“
339

  Pro sověty kvasilovská skupina představovala stejně jako Východní 

skupina čs. armády cizí element, a proto pochopitelně chtěli nejprve její příslušníky prověřit. 

Na rozdíl od Východní skupiny, kde k prověřování došlo začátkem října, tedy na samém 

počátku internace,
340

 u Kvasilovské skupiny k tomu došlo mnohem později. Dopadlo na 

rozdíl od Východní skupiny čs. armády mnohem lépe. Od Východní skupiny bylo začátkem 

listopadu odvezeno do Moskvy celkem deset osob. Prověřování u Kvasilovské skupiny pro 

její členy dopadlo daleko lépe. Do Moskvy neodjel nikdo. Druhého dne však komisaři opustili 

Český Kvasilov. Zaregistrovali pouze 30 osob.
341

 Důvodem, proč se tak stalo, byla změna 

rozhodnutí úřadů o registraci, která oznámili výboru skupiny 14. ledna. Registraci již neměli 

provádět příslušníci NKVD v Rovně.  

K obnovení registrace došlo 19. ledna, kdy do Českého Kvasilova přijela pětičlenná 

komise z Moskvy. Vlastní registraci komise zahájila 20. ledna a ukončila ji po pěti dnech.
342

 

Probíhala po četách. Při registraci vyplnili příslušníci skupiny dva dotazníky - jeden česky a 

jeden rusky. Do rubriky, odkud příslušníci přišli do SSSR, měli na přání vedoucího komise 

napsat: „internován jako člen čsl. legie na býv. území Polska“,
343

 a na otázku kam chcete jít, 

měli odpovědět „za hranice.“
344

 K dotazníkům bylo nutné přiložit 3 fotografie každého člena 

skupiny, které zhotovil Alexandr Pánek ze Zdolbunova.
345

 Po ukončení registrace odjel 

předseda komise do Moskvy, kde proběhlo vyřízení pasů a víz. Po ukončení registrace 

skupina podléhala jen oblastnímu NKVD v Rovně.  

Ve druhé polovině února navštívila Kvasilovskou skupinu komise z Kyjeva 

v doprovodu referenta NKVD Zaburdajeva. Po porovnání svých záznamů s evidencí skupiny 

komise výboru oznámila, že navštíví jednotlivé čety, aby se přesvědčila o jejich organizaci. 

Návštěva komise u čet proběhla následujícího dne. Po prohlídce čet dislokovaných v okolí 

Českého Kvasilova, kde bylo vše v nejlepším pořádku, se komise rozhodla neprovádět 

kontrolu u čety Luck.
346
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5.4 Odjezd 

O povolení odjezdu Kvasilovské skupiny se její vedení dozvědělo 19. března od oblastního 

vedoucího NKVD v Rovně Zaburdajeva.
 347

  NKVD rovněž vydalo pokyn obecním a 

poštovním úřadům, aby skupině vycházely vstříc.
348

  

Tento den byl Bohumil Nekvasil předvolán na NKVD v Rovně, kde mu sdělili, že 

Kurt Langr a Božena Waltrová „vedou rozsáhlý jak písemný styk, tak telegr. styk se 

zahraničím.“
349

 Příslušníci Kvasilovské skupiny u nich provedli domovní prohlídku a zabavili 

korespondenci. Výše jmenované přemístili do jiných místností a dohlíželi na ně. Po 

prohlédnutí korespondence pořídili soupis zahraničních adres, odebrali po jedné podobence a 

zadrželi jim doklady. O prohlídce sepsali protokol a korespondenci vrátili. O průběhu celé 

akce informovali rovenské NKVD.
350

  

 Od 21. března se členové skupiny ubytovaní mimo Český Kvasilov začali 

soustřeďovat v obci.
351

  

 Bohumil Nekvasil přivedl 20. března do Českého Kvasilova Zaburdajeva a 

lejtěnanta
352

 Alexandrova, který měl za úkol doprovázet skupinu během cesty po území 

Sovětského svazu. „Tito se přesvědčili na místě, že veškeré práce spojené s odsunem 

bezvadně fungují. Podáno jim v kanceláři občerstvení a později oběd. Po obědě setrváno 

v družném rozhovoru u kvasilovského piva a našim hostům představeno více členů zdejší 

skupiny. Zazpívána internacionála a naše hymna a mnoho českých i ruských písní. Proneseno 

více přípitků a zdůrazněn dobrý poměr bývalé naší republiky k Sov. Rusku. Za dobré nálady 

doprovázíme naše hosty k panu Kadavému, kde přenocují.“
353

  

  „Hosté z NKVD“ odjeli z Českého Kvasilova do Rovna 21. března. „Neudávají hod., 

kdy budem vagónovat, ale slibují, že budou telefonovat, nebo přijedou. Po celý den se pilně 

pracuje v kuchyni a skladišti. Vaří se uzené maso a peče vepřové pro cestu. Doplňují se 

zásoby jednotlivců a rozdělují se těm, kteří nejsou zásobeni od hospodářů.“
354

 Protože 
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z Rovna dlouho nepřichází žádné pokyny, jsou sáně, na kterých čety přijely, odeslány zpět a 

čety ubytovány.  

V odpoledních hodinách proběhlo shromáždění příslušníků skupiny v kvasilovské 

sokolovně, kde Bohumil Nekvasil vysvětlil přítomným situaci, a proběhlo vyplacení 

příspěvku na cestu ve výši 30 rublů.
355

 

Protože výbor skupiny nedostal do 22. března od oblastního velitelství NKVD žádné 

zprávy, vypravil se Nekvasil s Taudym na rovenské NKVD. Odpoledne se vrátili do 

Kvasilova a s nimi přijel také Zaburdajev. Skupinu informoval o tom, že jsou pro ni 

připraveny na zdolbunovském nádraží vagóny. Kronikář skupiny byl k tomuto sdělení 

poměrně skeptický: „Ve Zdolbunově máme prý 7 vagónů i s lokomotivou, ale všechny bližší 

údaje jak o hodině odjezdu, tak o vagónech chybí“
356

 Odpoledne proběhlo setkání příslušníků 

Kvasilovské skupiny se Zaburdajevem, který „… chce nás všechny vidět a rozloučit se s 

náma. Zazpívána internacionála a naše hymna. Velit. skupiny por. Nekvasil … ve svém 

proslovu zdůraznil náš srdečný vztah k sovětskému Rusku. Nezapomeneme nikdy, že v těžké 

době, kdy všichni nás zradili, neb opustili, bylo Rusko jediným státem, který chtěl mám 

přispěchat na pomoc. Nakonec poděkoval … Zaburdajevovi za vše, co pro nás učinil … 

Zaburdajev ve své odpovědi naznačil, že je mu líto, že odcházíme z Ruska, ale přál nám 

brzkého splnění našeho snu, vrátit se do osvobozené vlasti a rovněž přál nám šťastné „puti.“ 

Velikému Rusku, svobodnému Československu a … Zaburdajevovi provoláno „Nazdar!“ V 

kanceláři skupiny předal pak výbor stříbrné pouzdro na cigarety jako uznání za pomoc a 

nevšední pochopení pro věc.“
357

  

Když ani 23. března nedostal výbor Kvasilovské skupiny od NKVD žádné informace 

o odjezdu, rozhodl se jednat na vlastní pěst, což bylo nutné, protože: „vzrůstá silně nervozita 

členstva, které není čím uspokojit. Nedivíme se. Ubytování 150 členů skupiny a jejich 

stravování dělá potíže. Všichni přijeli za předpokladu, že 21/III nastoupí do vlaku.“
358

 Z toho 

důvodu poslali jedny sáně do Rovna pro Alexandrova a druhé s Bohumilem Lencem, 

Vilémem Murcekem  a Rudolfem Cvikem do Zdolbunova podívat se na vagóny. „Po dlouhé 

„odysce“
359

 přes pět referentů, kteří nic nevěděli, sdělilo nám NKVD Zdolbunov, že na 26. 

koleji máme 7 těplušek. 2 km za nádražím na 26. koleji stálo 7 těplušek a v nich 

„krasnoarmějci.“ Po dlouhém hledání nacházíme 8 těplušek s nápisy „do puti 21. III. 
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1940“.
360

 Díky zjištění skutečného počtu vagónů bylo nutné vypravovat novou organizaci 

transportu, protože tu původní vypracovali pouze pro 7 vagónů.
361

  

Další vývoj situace nám výstižně popsal kronikář skupiny. „Klidný tov. Zaburdajev 

sedí v kanceláři a mračí se. Saně z Rovna s tov. Alexandrovem nejedou. Náš návrh, že 

navagónujem a počkáme na velit. transportu ve Zdolbunově, briskně odmítá. Hlásíme mu 

člena voj. Mokroše, že se vydává za čsl. důst., páchá podvody a nedostavil se. Zaznamenává si 

detailně. V 17 hod. situace nezměněna, jen napětí vzrůstá. V 18 hod. tov. Zaburdajev odchází 

na komitét, volá na NKVD Rovno a strašně nadává. Žádá saně, loučí se a naším atamanem 

por. Nekvasilem s poznámkou, že se brzy vrátí, a odjíždí. Uvědomujeme si, co to znamená 

vagónovat v noci ženy, děti a naše zásoby, když vagóny stojí tak nevhodně jako naše, že 

všechno bude nutno nosit v rukou do vzdálenosti asi 1 km, ale jsme k tomu odhodláni. Všichni 

čekáme! V 21.30 hod. přijíždí k nám nákladní auto, vchází tov. Zaburdajev, říká "vše charašo, 

začinajte" - nařizuje komitétu přistavit 20 saní a sám pomáhá nám nakládat kancelář. Za 15 

min. odjíždí jeho nákl. auto zatížené, rod. Hofmanova, několik žen, on sám a rtm. Murcek na 

Zdolbunov a zahajujeme naši dalekou cestu. Za zmínku stojí, že auto řídí po nebezpečných 

objížďkách velmi zručně tovaryška. Po dlouhém čekání u železničních závor jedeme kolem 26 

koleje a tu těplušky s označením 21./III. Usnadní se nám vagónování, ale co kdyby jsme Vás, 

těplušky, hledali tam, kde jste byly v poledne? V Kvasilově v půl hodině naloženy zavazadla, 

ženy a děti na 20 saní. Naše členstvo nastupuje do trojřadu, por. Nekvasil děkuje Kvasilovu a 

Č. Volyni za vše, co pro nás udělala. Tři členové "Jednoty Sokola Kvasilov
“
 odevzdávají a 

svěřují nám svůj prapor a novou stuhu s nápisem "Byli jsme a budem“ abychom tento donesli 

do osvobozené vlasti. … Sokol Kvasilov je nejstarší jednotou sokolskou naší zahr. župy na 

Volyni. Loučí se s náma p. učitel Tomáš Vladimír, jeden z těch, který má velikou zásluhu na 

tom, že jsme se začali organizovat právě v Kvasilově, p. Josef Perný, p. Kadavý Václav a 

všichni ostatní se slzami v očích, zpívá se internacinála a naše hymna, saně se sjíždějí a čety 

se dávají na odchod …“ 
362

  

Největším překvapením se pro příslušníky Kvasilovské skupiny stalo, že nebyli vůbec 

pod dozorem. „Velmi se nás mile dotýká, že nemáme nad sebou žádný dozor, což potvrzuje, že 

máme důvěru sovětských úřadů. Chodil sice kolem nás jeden krasnoarmějec, s nasazeným 

bodákem, ale později jsme zjistili, že hlídá traktory.“
363
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Velitelem transportu určili Alexandrova z NKVD a jeho zástupcem Bohumila 

Nekvasila. Dozorčím důstojníkem transportu se stal Bohumil Lenc, jeho zástupcem Vladimír 

Fišer a velitelem pracovního družstva Adolf Fornůsek. Zároveň ustanovili také velitele 

vagónů, kteří měli následující povinnosti:  

„1./ Pečují o vzorný pořádek ve vagóně a dbají o osobní čistotu jednotlivců. 

2./ Určují denně jednoho člena jako službu ve vagoně. 

3./ Přebírají osobní zodpovědnost za to, že  nikdo bez svolení velitele transportu nebo  

     dozorčího důstojníka transportu nebude opouštět při zastávce, nebo na stanici,      

     samovolně vagón. 

4./ Svědomitě se postarají o zabezpečení opatření proti požáru. 

     /nádoba s vodou, opatrnost při kouření a topení/ 

5./ Zamezí veškeré pokřikování, hulákání, provolávání hesel a pozdravů během celého     

     transportu. Zpívání za zastávek a na stanicích se zakazuje.  

6./ Zakročí s největší přísností proti každému, kdo by vědomě a úmyslně porušoval tato 

nařízení a tím poškozoval dobré jméno Čechoslováka za hranicemi. Každý případ 

neuposlechnutí budiž hlášen veliteli skupiny, aby mohly býti vyvozeny důsledky.  

7./ K provádění nutných případných prací určují denně velitelé vagónů č. 1, 2, 3, 5 a 6   

     po jednom muži, kteří jsou vždy k dispozici rtm. Fornůskovi.“
364

  

Do odjezdu transportu se nic zvláštního nedělo až na to, že: „Stále nás strkají, od 

jedné koleje na druhou a říkáme, že nás žehlí.“
365

 Až konečně v 16:10 vyjela souprava na 

cestu. Zhruba za dvě hodiny po té přejela souprava přes původní sovětskou hranici. Ve 

večerních hodinách dorazila do stanice Šepetovka, kde došlo ke spojení se skupinou 

podplukovníka Ludvíka Svobody (cesta a spojení  s Východní skupinou čs. armády viz. 

Příloha č. V, mapa č. 5).  

K uzavření finančního hospodaření Kvasilovské skupiny došlo 25. března 1940. 

Pokladní knihu uzavřeli a později předložili k podrobné revizi, kterou měli provést volení 

revisoři skupiny. Od 25. března se skupina stravovala u hospodářské správy Východní 

skupiny čs. armády.  
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6. Kvasilovská rota 

 26. března 1940, dva dny po setkání s Východní skupinou československé armády 

v Šepetovce, se z Kvasilovské skupiny stala vojenská jednotka označovaná jako Kvasilovská 

rota. K této organizační změně došlo ještě v průběhu cesty. Denní rozkaz, který nás o tom 

informuje, byl vydán v Kyjevě.
366

 Kvasilovská rota se stala součástí Východní skupiny 

československé armády.
367

 Zároveň došlo ke zrušení výboru Kvasilovské skupiny. Velitelem 

roty jmenoval podplukovník Ludvík Svoboda 26. března dosavadního velitele skupiny 

nadporučíka Bohumila Nekvasila.
368

 K velitelství roty byli toho dne přiděleni: svobodník 

Zdeněk Hapala, rotný Lev Hřebačka, rotmistr Vilém Murcek, rotmistr Jaroslav Taudy a 

desátník Richard Tesařík, který vykonával funkci spojky velitele roty. Druhého dne stanovili 

organizaci roty (viz. příloha č. IV).
369

  

Dne 26. března došlo ve stanici Kazatín (dnes Козятин) k tragické smrti člena 

Kvasilovské skupiny Kurta Langera, který se holil přímo v kolejišti. Posunovaný vlak jej 

rozdrtil mezi nárazníky.
370

   

Vedení Kvasilovské roty provedlo 27. března sbírku prádla pro příslušníky Východní 

skupiny československé armády. Nakonec předali 37 košil, 3 trika, 15 spodních kalhot, 2 

svetry, 7 kapesníků, 6 párů ponožek, 4 páry onucí, 1 vázanku, 1 čepici, 1 galoše, 1 utěrák a 2 

límce.
371

 Je nutné zdůraznit, že řada „našich příslušníků věnovala před provedenou sbírkou 

při setkání skupin osobně svým kamarádům své prádlo bez výzvy.“
372

 

Po celou dobu cesty neznali její cíl (cesta a internace Východní skupiny čs. armády 

viz. Příloha č. V, mapa č. 5). Předpokládali, že jedou přímo do některého ze sovětských 

přístavů, odkud budou přesunuti do Francie. Zápisy v kronice jsou připomínkou jejich 

zklamání.
373

 První dubnový den prošli příslušníci Kvasilovské roty branou do internačního 

tábora NKVD v Orankách, který byl zřízen v bývalém klášteře, dle kronikáře roty: 

„obehnaného ostnatým drátem.“
374

. Večer po ubytování část mužstva nastoupila ke koupání.  

V obou činnostech pokračovali následující den. „Koupání mužstva v lázních jde k duhu po 

týdnu stráveném v těpluškách. Nastává nám normální kasárenský život. Strava slušná, hlavně 
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čaje dostatek.“
375

 Na rozdíl od příslušníků Východní skupiny československé armády se 

Oranky pro členy bývalé Kvasilovské skupiny staly prvním internačním táborem, ve kterém 

se ocitli. Samozřejmě, že z této změny neměli dobrý pocit. Například na Zdeňka Škarvadu 

tábor působil „velmi depresivně“.
376

 

Den po příchodu do Oranek 3. dubna došlo k určení velitelů a zástupců velitelů čet.
377

 

Později také k ustavení funkcí velitele světnice. Stejného dne byly nařízeny ranní půlhodinky, 

kterých se měli účastnit všichni členové roty rozděleni na dvě skupiny: na mladší (do třiceti 

let) a starší (nad třicet let).
378

    

 Jisté privilegium pro příslušníky Kvasilovské roty představovala možnost oslovovat se 

ve služebním styku slovem bratře místo běžně používaného oslovení pane. „Rovněž tak i 

tykání, pokud toto mezi jednotlivými příslušníky bylo vžito a užívalo se. Oslovování „bratře“ 

a tykání nelze používati ve vzájemném styku s příslušníky ostatních rot.“
379

  

Zcela jiné postavení měly v rámci Východní skupiny československé armády ženy, 

které byly zařazeny u IV. čety Kvasilovské roty do pomocného družstva.
380

 „Manželům žen 

Kvasilovské roty jest povoleno přes noc prodlévati u svých žen v jejich ubikacích. Po dobu 

zaměstnání jsou však povinni zúčastnit se denního zaměstnání u roty. Hospodářsky jsou 

přiděleny k rotě Kvasilovské.“
381

 Ženám bylo zakázáno „shromažďování a bavení se … na 

chodbách ve všech objektech.
382

 Zakázáno měly navštěvovat ubikace ostatních příslušníků a 

rovněž a přijímat návštěvníky na svých ubikacích (s výjimkou manželů). Dále velitel roty 

ženám zakázal „styk a rozhovor o našich záležitostech a pobytu s místním obyvatelstvem a 

zvláště sovět. vojíny.“
383

 Rovněž jim zakázal „obraceti se s dotazy, prosbami a stížnostmi 

přímo na velitele skupiny“
384

 Ženám a dětem dokonce stanovil vycházky v čase od jedenácté 

do šestnácté hodiny „v patřičném úboru (nikoliv spacím)“
385

. Každý odchod a příchod do 

tábora měl být nahlášen veliteli světnice, který provedl záznam o počtu a době trvání každé 

jednotlivé osoby o účelu vycházky.
386

 Vycházet mohli jen nejméně dvě ženy, společně, nebo 
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matka s dítětem.
387

 Ženy a děti se stravovaly ve společné kuchyni. „Případné přilepšení pro 

ženy a děti [si] odeberou u voj. asp. Hájka a mohou s tím disponovat podle libosti.“
388

 

K dispozici jim byla kuchyně v ubikaci číslo 4.
389

 Bylo zakázáno, „cokoliv odebírat přímo od 

představitelů ruských úřadů, aniž by o příjmu byl proveden záznam u naší hospodářské 

správy.“
390

 Ženy nenastupovaly k dennímu rozkazu. „Rozkaz bude jim čten denně v 18 hod. 

dozorčím důstojníkem roty na jejich jednotlivých ubikacích.“
391

  

Do stavu živených rotou byl denním rozkazem z 6. dubna vzat dokonce pes Puntík.
392

   

 Původně se předpokládalo, že Kvasilovská rota bude existovat pouze po dobu cesty. 

Na místě určení měla být jednotka rozdělena. Na informativním setkání svolaném Bohumilem 

Nekvasilem na 30. března, kde byl přítomen bývalý výbor skupiny a velitelé čet, se 

konstatovalo, že: „rozdělení … jednotky, která po dobu půl roku žila na Volyni odlišným 

způsobem od hl. skupiny, jest vzorem kamarádství a dobrovolné, polovojenské sokolské kázně, 

nebylo by nyní účelné“.
393

 Účastníci setkání uvažovali také o tom, zda by v jejich tehdejší 

situaci nebylo vhodnější zachovat původní organizaci skupiny z doby jejího působení na 

Volyni. Podle nich by to bylo výhodnější při nastávajícím jednání se sovětskými úřady.
394

 

Ludvík Svoboda „slíbil zachovati Kvasilovskou rotu v celku, až do doby, kdy důvody pro její 

rozdělení se stanou závažnější, než důvody, které my uvádíme pro zachování roty v celku. 

Druhý bod po vysvětlení všeobecné situace odmítl.“
395

  

 Krátce po příjezdu do internačního tábora Oranki bylo postupně přikročeno k likvidaci 

Kvasilovské roty. Nejprve proběhlo již zmíněné předání finanční hotovosti. Den poté, 4. 

dubna, byly rozdány zbývající společné zásoby, hlavně tabáku mezi členy skupiny. Večer byl 

příslušníky hlavní skupiny uspořádán „k poctě kvasilovským“ večírek, který se „všeobecně 

velmi zamlouval.“
396

  

Na základě skupinového rozkazu z 9. dubna 1940 bylo nařízeno provést soupis a 

předání spisového materiálu. Nakonec došlo k předání jednoho fasciklu, obsahujícího denní 

rozkazy, listiny zpráv a zápisy o schůzích výboru a šest svazků spisů, obsahující záležitosti 
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týkající se vnitřního vedení skupiny, koncentrace členstva, hospodářských záležitostí, 

korespondenci s úřady, korespondenci se skupinou podplukovníka Ludvíka Svobody a 

korespondenci se skupinou československé politické emigrace se sídlem ve Lvově. Dále byl 

předán jmenný seznam členů, kronika skupiny, jeden fascikl se spisy Kvasilovské roty a kniha 

denních rozkazů Kvasilovské roty číslo 1 až 8.
397

 V konsignaci se mimo sepsaného spisového 

materiálu nachází informace o ztrátě některých dokumentů, uložených ve fasciklu 

korespondence se skupinou pplk. Ludvíka Svobody: „Z tohoto fasciklu vyňal p. štkp. Liška 

Bohumil několik spisů /aniž by udal jejich druh a počet/ a tyto vzal s sebou na služební cestu 

do Lvova, kde byl uvězněn. Fascikl spisů s čs. velvyslanectvím v Moskvě i s různým spisovým 

materiálem z čs. konzulátu v Krakově, převzal p. kpt. Koutný. Z tohoto fasciklu též několik 

spisů vyzvedl sám p. štkp. Liška a vzal na služ. cestu do Lvova.“
398

  

 Od 8. dubna přestala být Kvasilovská rota samostatnou jednotkou a stala se tak 

nedílnou součástí Východní skupiny československé armády jako její 4. rota. Na základě toho 

došlo 10. dubna k zásadní reorganizaci Východní skupiny, že bývalá 1. a 3. rota vytvořily 

novou 1. rotu. Bývalá 2. a 4. rota byly sloučeny v novou 2. rotu. Dále byla zřízena rota 

nováčků a letka. Z dřívější organizace zůstala pouze technická rota, dělostřelecká baterie a 

pomocná četa.
399
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7. Další osudy příslušníků Kvasilovské skupiny v průběhu druhé světové 

války 

Splynutím s Východní skupinou čs. armády přestala Kvasilovská rota jakožto 

pokračovatel Kvasilovské skupiny existovat. Protože měl v té době Sovětský svaz 

podepsanou dohodu o neútočení s nacistickým Německem, nebyla možnost organizovat zde 

československé vojenské jednotky. Proto byly příslušníci Východní skupiny československé 

armády (spolu s nimi také bývalý členové Kvasilovské skupiny) postupně ze SSSR odesíláni 

lodními transporty nejdříve do Francie a po jejím obsazení na Střední východ, kde se stali 

příslušníky Československého pěšího praporu 11 – Východního, kterému velel plukovník 

Karel Klapálek. Po výcviku jednotku přidělili 19. května 1941 k britské 23. brigádě, se kterou 

se prapor přesunul na frontu. Cílem byl úsek záložního obranného postavení u Sídí Bagguš, 

nedaleko Marsá Martúh, kde naši vojáci konali strážní službu a zpevňovali přidělené obranné 

postavení. Poté byl 11. pěší prapor pověřen ochranou letišť v okolí Sídí Hanajš před 

německými výsadky. Od 14. července 1941 se prapor stal součástí britských vojsk v Sýrii. 

Následujícího dne se prapor zahájil přesun do severní Sýrie, kde byl nejprve zařazen jako 

záloha 23. brigády. V polovině srpna pak převzal strážní a kontrolní službu u tureckých 

hranic, která trvala až do počátku října. Tehdy bylo rozhodnuto zapojení jednotky do obrany 

tobruckého přístavu.  

K 21. květnu 1942 byl 11. čs. pěší prapor zrušen a reorganizován na 200. čs. lehký 

protiletadlový pluk. Útvar se členil do tří praporů (500, 501 a 502) a velitelem byl opět určen 

plukovník Karel Klapálek. Výcvik protiletadlové dělostřelby probíhal v palestinském táboře v 

Bath Galimu. Pluk byl vyzbrojen 40 mm kanóny Bofors. Po skončení výcviku se prapor 

podílel na protivzdušné obraně haifského přístavu, jeho rafinérií a na ochraně Bejrútu. Ke 

konci roku 1942 byl prapor přesunut do Tobrúku, který chránil v rámci 17. protiletadlové 

brigády před německými vzdušnými útoky až do konce afrického polního tažení. Nejvíce se 

pluk vyznamenal při náletu 20. ledna 1943, kdy odrazil německý nálet a sestřelil při tom jeden 

Junkers Ju 88. V Protivzdušné obraně Tobrúku byl pluk zařazen až do 12. června.  

Během léta byly čs. útvary v Africe a na Středním Východě zrušeny. Vojáci byli 

přesunuti do Velké Británie, kde posílili 1. čs. samostatnou brigádu. V rámci této jednotky se 

v roce 1944 účastnili obléhání přístavu Dunkerque.  

Ne všichni bývalí příslušníci Kvasilovské skupiny sloužili pouze v československých 

jednotkách. Václav Fládr sloužil v Britské armádě. Na konci září 1940 nastoupil s několika 

dalšími československými důstojníky stáž u 738. stavební ženijní roty britské armády v 
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Gedeře. Po absolvování výcviku se přesunul do tábora Az Zib na severu Palestiny, kde 

vykonával práci na hraničních opevněních a překážkách. V březnu 1941 byl přidělen ke 2. 

ženijní rotě, která již operovala v prvním obranném pásmu. Zastával funkci zástupce a později 

velitele 1. čety. V červenci 1941 byl Fládr převelen na velitelství ženijních jednotek 5. 

armádní skupiny do Damašku. Následně dostal za úkol vytvořit dokumentaci k ženijní části 

protivýsadkové obrany Damašku, kterou od podzimu 1941 do konce roku 1942 realizoval v 

praxi u 567. ženijní roty armádní skupiny. Za tuto práci byl na konci roku 1941 pochvalně 

jmenován v rozkaze a v té době obdržel i dodatečné povolení prezidentem republiky ke službě 

ve spojenecké armádě. Začátkem roku 1943 požádal o převelení k jednotkám do severní 

Afriky a v květnu 1943 odjel do kursu polních ženistů, probíhajícím ve vojenském táboře 

nedaleko Ismailie v Egyptě.  Po úspěšném absolvování kursu nastoupil službu u 622. ženijní 

roty ve funkci zástupce velitele 3. čety, později velitele 1. čety. Dne 31. března 1944 byla 622. 

ženijní rota vyloděna v Itálii. V průběhu srpna 1944 dočasně převzal velení nad celou ženijní 

rotou. Následující měsíc však přišel s dalšími posilami nový velitel a Fládr se vrátil k 1. četě. 

Jeho další bojovou činnost ukončilo dne 12. listopadu 1944 těžké zranění, které utrpěl při akci 

na Gótské linii u města Coriana. Po vyléčení se sice vrátil k jednotce, ale jeho další aktivní 

služba byla ze zdravotních důvodů ukončena. Z britské armády přestoupil zpět do čs. armády 

a 1. ledna 1945 se hlásil u Československé vojenské mise v Itálii, kde sloužil jako pobočník 

velitele.
 400

 

Další bývalí členové Kvasilovské skupiny sloužili v československých leteckých 

jednotách, zařazených do svazku RAF. Nejčastěji se stali příslušníky československých 

stíhacích jednotek (310, 312 a 313 perutě). Zdeněk Škarvada byl zařazen do 310 stíhací 

perutě. Na jedné z bojových akcí byl nucen z poškozeného letounu seskočit padákem do moře 

a dostal se do německého zajetí. Prošel řadou zajateckých táborů a ke konci války byl spolu 

s dalšími zajatci nacisty vyhnán na pochod smrti. Další bývalí příslusníci Kavsilovské skupiny 

sloužili u 311 bombardovací perutě a jednotlivci u 68 noční stíhací perutě, jejíž druhá letka 

byla v roce 1942 prohlášena za československou, nebo u britských perutí.  

Jaké vlastně byly poválečné osudy letců z Kvasilovské skupiny, které se pochopitelně 

v ničem neodlišovaly od osudů ostatních československých letců, nám dokládá příběh 

Bohumila Lišky. Po návratu z Velké Británie byl přidělen k Ministerstvu Národní obrany na 

hlavní štáb velitelství letectva.  Později jej přemístili do Letecké vojenské akademie v Hradci 

Králové, kde zastával funkci zástupce velitele. Koncem května 1945 zastával funkci velitele 
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Leteckého dopravního pluku Praha. K 1. listopadu 1948 byl dán do výslužby a od ledna 

následujícího roku nastoupil jako pomocný dělník na výrobu smirkového plátna v národním 

podniku Naxospol v Lázních Bělohradu. V dubnu 1949 byl zatčen. Nejdříve ho věznili v 

Hradci Králové, později na Mírově. V průběhu věznění degradovali na vojína. Propuštěn byl 

v dubnu 1951. Nastoupil jako dělník do cihelny, kde utrpěl těžký úraz. Pak pracoval jako 

domácí pletař a podílel se na výrobě podlahových kartáčů. Od ledna 1960 pracoval jako 

dělník v Nové huti Klementa Gottwalda. Tady byl zaměstnán až do roku 1966, kdy odešel do 

důchodu.
401

  

Několik osob však ze Sovětského svazu neodjelo. Po napadení SSSR nacistickým 

Německem se stali součástí tzv. Oranské skupiny - základního velitelského kádru 1. čs. 

samostatného polního praporu v SSSR. S touto jednotkou se účastnili bojů u Sokolova na jaře 

roku 1943. Na podzim tohoto roku se jako příslušníci 1. československé samostatné brigády v 

SSSR účastnili osvobození Kyjeva a bojů na pravobřežní Ukrajině, které pro jednotku 

skončily na jaře následujícího roku přesunem do prostoru Volyně, kde došlo k reorganizaci 

brigády na 1. československý armádní sbor v SSSR. Tato jednotka se účastnila bojů na Dukle, 

osvobození Slovenska a bojů na Moravě. Dělostřelecké jednotky armádního sboru se v lednu 

roku 1945 účastnily bojů u Jasla a 1. československá tanková brigáda osvobozování 

Ostravska. Symbolickým zakončením války se pro ně stala pražská přehlídka, která proběhla 

17. května 1945.  
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Závěr 

Ve své práci jsem se snažil popsat (a hlavně zhodnotit) vznik, zánik a vlastní činnost 

Kvasilovské skupiny. Myslím si, že se mi to alespoň z části podařilo. Jsem si však vědom, že 

některé částí práce, jako například organizace a činnost skupiny jsem nemohl vzhledem 

k rozsahu díla zpracovat podrobněji. Každé z těchto témat by si zasloužilo vlastní zpracování 

formou studií. Navíc jsem chtěl touto prací upozornit na další zdroj informací k osobám, které 

byly členy této skupiny. Materiály vzešlé z činnosti Kvasilovské skupiny badatelé 

zabývajícími se životními osudy československých vojáků v období druhé světové války 

opomíjejí. Dále jsem chtěl upozornit na skutečnost, že se v prostoru západní Ukrajiny 

nacházelo více československých skupin (část hospodářské emigrace ve Lvově a okolí, 

politická skupina). Ty ještě stále čekají na zhodnocení své činnosti a hlavně jejich 

vzájemných vztahů.  

V první kapitole popisuji, jak se první tři skupinky, které byly u založení Kvasilovské 

skupiny, dostaly do Českého Kvasilova. Při tom upozorňuji na zkreslené informace i 

vyslovené nepravdy, které o své údajné účasti v polsko-německé kampani šířil pozdější 

předseda Kvasilovské skupiny Bohumil Nekvasil. Jeho činnost v této funkci a další životní 

osudy by si pozornost historiků jistě zasloužily.  

Následující kapitolu jsem věnoval vnitřnímu životu skupiny. Zde popisuji průběh 

ubytování členů skupiny a problémy, které to přineslo včetně naznačení vzájemných vztahů 

mezi jednotlivými skupinami československé emigrace.  

Jednu z kapitol jsem věnoval také hospodářské situaci skupiny, a to proto, abych 

upozornil, jak obtížné bylo její financování. Skupina byla odkázána jen na pomoc krajanů. 

Pomoc, které se dostalo Kvasilovské skupině si zaslouží jen slova úcty a obdivu k volyňským 

Čechům.  

V dalších kapitolách podrobněji popisuji jednání, které Kvasilovská skupina vedla 

s místní samosprávou o plánovaném odjezdu z Volyně.  

V poslední kapitole upozorňuji na příčiny a proces vlastního zániku Kvasilovské roty, 

kterým dosud nebyla věnována žádná pozornost. Zde je zajímavé, jak se vedení Východní 

skupiny československé armády vypořádalo se začleněním žen a dětí do vojenské skupiny.  

Členové Kvasilovské skupiny byly přímými svědky obsazení západní Ukrajiny a 

postupného upevnění sovětské vlády nad tímto prostorem. A to přes prozatímní vojenskou 

zprávu až po zavedení sovětského zřízení. Stali se tak svědky velkých změn. Z hlediska dějin 

zprávy je poučné sledovat právě proces začleňování bývalého polského území do země, kde 
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v zítra znamená včera. Přesto, že se východní část bývalého polského území stala součástí 

Sovětského svazu, zůstala původní sovětsko-polská hranice místem, které oddělovalo nově 

přičleněné území od původního sovětského. Dokonce nějaký čas nebylo možné z nových 

oblastí posílat do zahraničí jakékoliv zprávy, což samozřejmě komplikovalo situaci skupiny, 

která z počátku, kdy toho bylo nejvíce potřeba, informace od hlavy zahraničního odboje, které 

by ale neobsahovaly jen slova povzbuzení ale návod co v tomto případě dělat bezesporu 

uvítali. Na druhé straně je obdivuhodné, že se skupině podařilo dosáhnout alespoň nějakého 

spojení s československým velvyslanectvím v Moskvě a s velitelem podplukovníkem 

Ludvíkem Svobodou. Je nutné zdůraznit, že Kvasilovská skupina dlouhou dobu nevěděla, kde 

se Východní skupina čs. armády nachází.   

Příslušníci Kvasilovské skupiny se stali svědky prvních sovětských voleb, zabírání 

velkých zejména průmyslových podniků do kterých nový vládci umístili správce a také 

činnosti sovětských agitátorů přesvědčující volyňské Čechy o vstupu do kolchozů včetně 

vyvážení bohatých sedláků.   

Díky dochovanému spisovému materiálu Kvasilovské skupiny máme na našem území 

velmi cenné dokumenty, které nám dokládají proces zřízení a ustavení sovětské správy a také 

pro postupnou likvidaci polské správy. První etapu můžeme označit za prozatímní vojenskou 

zprávu. Ta byla poměrně rychle nahrazena sovětskou civilní správou.  

Je třeba zdůraznit, že pro sovětské úřady v první fázi (v období zavedení prozatímního 

vojenského řízení) a v procesu upevňování civilní sovětské zprávy nepředstavovala 

Kvasilovská skupina po stránce hospodářské problém, který by vyžadoval okamžitého řešení. 

Navíc skupina, i když za velké pomoci volyňských krajanů, tvořila na sovětských úřadech 

nezávislý celek. Vedení Kvasilosvské skupiny se nakonec podařilo získat důvěru sovětských 

úřadů, což dokládá pověření k provedení soupisu příslušníků hospodářské emigrace ve Lvově 

a rovněž potvrzení Bohumila Nekvasila ve funkci předsedy ze strany sovětských úřadů.  

Vedení skupiny velmi rychle pochopilo, že se bez projevů sympatií k sovětskému 

zřízení neobejdou. Proto oslavovalo nejen československé státní svátky a významné události 

(výročí narození TGM), ale také svátky hostitelské země (oslava VŘSR) včetně zpěvu 

internacionály.  

V organizaci Kvasilovské skupiny se projevily nejen zkušenosti některých členů 

výboru s vojenským řádem, ale současně také zkušenosti se spolkovým životem z vlasti. 

V neznámém mnohonárodnostním prostředí, v nelehkých podmínkách se projevil charakter 

členů Kvasilovské skupiny, většina z nich obstála a prokázala později hrdinství v boji proti 

nacismu, z nichž někteří z nich v boji padli.  
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Pokud si uvědomíme nelehkou situaci, ve které se skupina nacházela, lze ocenit, že 

nenastaly výraznější rozepře. Nelze například zaznamenat ani významnější projevy 

antisemitismu a jiných národnostních záští. Příběh Kvasilovské skupiny je zajímavý také pro 

to, že Čechoslováci byli konfrontování se sovětskou realitou hlavně s byrokratismem.  
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Soupis zkratek 

AVIS – Agentura vojenských informací a služeb 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

b. d. – bez data 

b. m. – bez místa 

čet. - četař 

ČSVS-Francie - Československá vojenská správa – Francie 

des. - desátník  

děl.- dělostřelectva 

f. – fond 

gen. - generál 

inv. č. – inventární číslo 

kpt. - kapitán 

kart. – karton 

let. - letectva 

KV – Kárný výbor 

NA - Národní archiv 

npor. - nadporučík 

NV – Národní výbor 

NKVD – zkratka z ruských slov Narodnyj komisariát vnuterných děl obdoba ministerstva vnitra 

Pl. - Polský legion 

pplk. - podplukovník 

por.- poručík 

RAF - Royal Air Force - Britské Královské letecké síly (Velká Británie) 

SvČV - Svaz Čechů z Volyně – Žatec 

SČVP - Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 

sign. – signatura 

SPB – Svaz protifašistických bojovníků  
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sp. zn. – spisový znak 

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 

SV – střední východ 

štkp. – štábní kapitán 

tov. – z ruštiny tovarišč - soudruh 

voj. – vojín 

VÚA-VHA – Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv 

zl. – zlotý 
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Přílohy 

I: Abecední seznam příslušníků Kvasilovské skupiny 

Zpracováno podle: VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, čj: 257-260 Jmenné seznamy 

příslušníků voj. skupiny v Českém Kvasilově a okolí podle jednotlivých zbraní. 

1. Benák Karel, kapitán, *1888 Žatec, úředník 

2. Benák Karel, vojín aspirant, *1921 Lobosín, studující 

3. Bobek Ladislav, rotmistr, *1910 Malá Skála, pilot 

4. Böenisch František, četař, *1913 Prachalov, úředník 

5. Balík Karel, četař, *1903 Plzeň,  pilot 

6. Bizom Jiří, desátník, *1908 Šlapanice, automechanik 

7. Brandejs Karel, svobodník, * 1907 Polná, strojník 

8. Cvik Rudolf, četař *1896 Slezská Ostrava, úředník 

9. Cochlar Vilém, četař, *1893 Slezská Ostrava, úředník 

10. Černý Vojtěch, svobodník, *1917 Bílá Třemešná, textilní dělník 

11. Čermák Jaroslav, četař aspirant, *1917 Nymburk, student 

12. Červený František, svobodník, *1918 Běšiny, holič 

13. Červinka Jaroslav, vojín, * 1915 Zenica (Jugoslávie), šofér 

14. Dobrovolný Jaroslav, četař, *1915 Velká Hoštěhradka, strojník 

15. Doubek Eduard, četař, *1894 Brno, úředník 

16. Doubková Josefa, * 1906 Roštín (manželka Doubka Eduarda) 

17. Dvořák Josef, poručík, *1913 Holice, studující 

18. Fišer Vladimír, nadporučík, *1903 Praha, pilot 

19. Fišnar Jaroslav, vojín, *1913 Kolšov, truhlář 

20. Flekal Josef, rotmistr, *1910 Dubovka, pilot 

21. Fládr Václav, poručík, *1917 Chlumčany, technický úředník 

22. Fleischer Miloslav, četař, *1909 Praha, pilot 

23. Fornůsek Adolf, rotmistr, *1910 Podolí, pilot 

24. Franta František, vojín, *1919 Kamení, mechanik 

25. Friedl Jaroslav, četař, *1916 Bezděčí, mechanik,  

26. Friedman Adolf, desátník, *1912 Rachov, truhlář 

27. Friedman Alexandr Dr., vojín aspirant, *1910 Rachov, lékař 

28. Fronc František, rotmistr, *1912 Ivančice u Brna, mechanik 

29. Hála Jaroslav, desátník, *1914 Vizovice, mechanik 

30. Hájek Pavel, vojín aspirant, *1906 Praha, obchodní zástupce 

31. Hájková Olga, *1907 Lodž (Manželka Hájka Pavla) 

32. Hájek Slavomír, *1931 Lodž (Syn Hájka Pavla a Hájkové Olgy)  

33. Hájek Vladimír, *1935 Lodž (Syn Hájka Pavla a Hájkové Olgy)  

34. Hájková Ivonka, *1939 Lodž (Dcera Hájka Pavla a Hájkové Olgy)  

35. Hájková Miroslava, *1881 Praha (Matka Hájka)  

36. Hamáček Jaroslav, vojín, *1919 Praha, řidič 

37. Hapala Zdeněk, svobodník aspirant, * 1905 Místek, učitel 

38. Hapalová Marta, *1909 Frýdek, (manželka Hapaly Zdeňka) 
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39. Heža Bohuslav, desátník, *1914 Ludéřov,  šofér 

40. Hitschman Oto, vojín aspirant, *1918 Náchod, studující,  

41. Hofmannová Ada, *1884 Praha, (manželka Hofmana Vlastimila) 

42. Hofman Wlastimil, svobodník aspirant, *1881 Praha, akademický malíř 

43. Horáček Bohumil, vojín aspirant, *1913 Šošůvka, studující 

44. Hrkal Karel, vojín, *1921 Feldbabka, řezník 

45. Horský Jindřich, četař, *1914 Rájec, řidič 

46. Hovorka Alois, vojín, *1900 Meziřící u Opočna, strojník 

47. Hřebačka Lev, rotný, *1910 Tlumačov, radiotelegrafista 

48. Churavý Josef, vojín, *1916 Kolšov, dělník 

49. Ivanič Ludevít, četař, * 1914 Slovenská Lupča, zámečník 

50. Jaroš Bohuslav, svobodník, *1917 Přerov, stavební asistent 

51. Ječmínek  Ladislav, svobodník * 1908 Rokytnice, malíř 

52. Jelen Rudolf, četař, *1909 Bystroce u Teplic, pilot 

53. Jelenová Anna, * 1907 Pardubice, (manželka Jelena Rudolfa) 

54. Jelínek Jan, vojín, *1920 Praha, studující 

55. Jelínek Petr, *1938 Nový Jičín  

56. Jelínek Václav, četař aspirant, *1915 Svaté Pole, telegrafista 

57. Jelínková Hermína, *1914 Český Těšín 

58. Jelínková Žofie, *1909 Lvov  

59. Jílek Václav, četař, *1916 Písečné, truhlář 

60. Jindříšková Věra, *1920 Praha, úřednice,  

61. Juraj Karel, vojín aspirant, * 1917 Trenčín, strojní mechanik 

62. Karašínský Jan, vojín, *1911 Stebninská Huta, rolník 

63. Karašínský Karel, vojín, *1913 Stebninská Huta, kovář 

64. Kasík Jan, vojín, *1916 Lyžbice, úředník,  

65. Kestler Jiří,* Vochov, mechanik 

66. Komárek Karel, svobodník, *1916 Nová Lhota, řezník 

67. Kopal Karel, četař, *1915, Tříc u Jilemnice, strojník 

68. Kopecký Václav, poručík,*1916 Klatovy, pilot 

69. Kopis Alois, desátník * 1908 Lovčica, obuvník 

70. Kořínek Václav, četař, *1913 Dolní růžodol, úředník 

71. Kos Jan, vojín, *1919 Klikov, studující 

72. Kovanda Václav, četař, *1906 Hlochov, rolník 

73. Křístek  Josef, vojín, * 1919 Domaslovice, malíř 

74. Křivský Jaroslav, svobodník, *1915 Hlinsk (Volyň), sedlář 

75. Křivský Vladislav, vojín, *1920 Hlinsk (Volyň), záměčník 

76. Kuhn Josef, četař, *1914 Bílá Třemešná, studující 

77. Kvapil Oldřich, desátník, *1917 Rovensko, číšník 

78. Langer Kurt, desátník, *1907 Slezská Ostrava, kuchař 

79. Lazar Jan, desátník, * 1916 Hochštetno, úředník 

80. Lenc (Lomský) Bohumil, poručík, *1914 České Budějovice, pilot 

81. Liška Bohumil, štábní kapitán * 1908 Reškopov, letec 

82. Mach Jan, vojín, * 1915, Brno, číšník 
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83. Malý Václav, vojín aspirant, *1911 Tarnopol, student 

84. Maršálek Jan, vojín, *1919 Radvanice, čalouník 

85. Mikulec Stanislav, vojín *1917 Frenštát pod Radhoštěm, holič 

86. Miškovský Josef, vojín, * 1917 Sázava, studující 

87. Mokroš Bohuslav, vojín, ∗ 1911 Šenov,  mechanik 

88. Morch Josef, svobodník, *1918 Červená Třemešná, obchodní příručí 

89. Motyčka Tomáš, četař, *1915 Nedakonice, mechanik 

90. Mrázová Růžena, *1916 Plzeň, 

91. Mrázová Anna, * 1934 Plzeň, (dcera Mrázkové Růženy) 

92. Murcek Vilém, rotmistr, * 1902 Staříč, pilot 

93. Nájemník Vladimír, vojín, *1919 Bakov nad Jizerou, zámečník 

94. Nekvasil Bohumil, poručík, * 1908 Stříbrná skalice, úředník 

95. Němec František, desátník, *1914 Lipkovice, obchodník 

96. Nikl Václav, vojín, *1919 Miškovice, aeromechanik 

97. Novák Viktor, vojín, *1915 Zábřeh na Moravě, obchodní příručí 

98. Orság Cyril, vojín, *1911 Nový Hrozenkov, řidič 

99. Otčenášek Adolf, četař, *1893 Přestavlky, slévač 

100. Pařízková Helena, *1919 Turnov, studující (sestřenice leg. Tomana  Luck) 

101. Pecka Jaroslav, rotný *1910 Mladá Boleslav, mechanik 

102. Peťko Jan, vojín, *1908 Lopej, slévač 

103. Polanský Bohumil, vojín, *1916 Hlušovi, řezník 

104. Procházka Robert, vojín, *1917Praha, kinofotograf 

105. Prokeš Václav, četař, *1916 Straky, letecký mechanik 

106. Prokopec Josef, vojín, *1919 Stradouň, lakýrník  

107. Řehák Josef, desátník, *1916 Lednické Rovné, úředník 

108. Sedláček Alois, desátník, *1906 Olomouc, řezník 

109. Sedláček Miroslav, vojín aspirant, *1920 Heřmanice, studující 

110. Skalická Emílie, *1918 Moravská Ostrava, (sestřenice Nekvasila Bohuslava) 

111. Slavík Miroslav, četař, * 1917 Porožice,  zahradník 

112. Slepica Jaroslav, desátník, *1914 Lošov, řezník 

113. Soukup Václav, rotný, * 1909 Rohozná u Poličky, pilot 

114. Sties Jan, svobodník, * 1914 Praha, elektromechanik 

115. Stejskal Jan, vojín, *1918 Praha, letecký mechanik 

116. Stoček Alois, vojín, *1917 Praha, mechanik 

117. Stoklasová Anna, *1906 Táborovice  

118. Straka Michal Dr., nadporučík, *1900 Stará Břeclav, právník 

119. Šelong Jaroslav, vojín, *1920 Minůvky, mechanik 

120. Šimandl Antonín, četař, * 1901 Újezd u Svatého Kříže, úředník 

121. Šimek Josef, vojín aspirant, *1887 Sulkovec, profesor 

122. Škarvada Zdeněk, četař, * 1917 Olešnice, knihkupec 

123. Štefánek Karel, desátník, *1915, Bumbalka, radiomechanik 

124. Štěpánek Miloslav, poručík, *1917 Rokytnice nad Jizerou, pilot 

125. Šuma Josef, četař, 1910 Chrášťany, letecký mechanik 

126. Švec Josef, četař, * 1906 Chást u Chrudimi, pilot 
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127. Taraba Karel MuDr., podporučík, *1908 Vídeň, lékař 

128. Tarabová Emílie MuDr., *1906 Dolní Dobrouč, lékařka (manželka Taraby Karla) 

129. Tarabová Pampeliška, *1936 Praha, (dcera Taraby Karla a Tarabové Emílie) 

130. Taudy Jaroslav, rotmistr, *1909 Soběslav, pilot 

131. Tausig Richard, vojín, *1919 Hodonín, elektromechanik 

132. Tesařík Richard, desátník, *1915 Praha, aranžer 

133. Toman Jan, vojín*1914 Přerov, úředník,  

134. Trojánek Karel Dr., svobodník aspirant, *1904, Mariánské Hory, soudce 

135. Valenta Rudolf, vojín, *1915 Liptavská Kokava, zedník 

136. Valtrová Božena, *1905 Praha, 

137. Vavřínek František, četař, *1914 Vsetín, elektromechanik 

138. Veselý Alois, vojín, *1915 Hlinsko, obchodní příručí 

139. Vinohradník Stanislav, vojín aspirant, *1912 Lvov, student  

140. Vlček Gejza, vojín, *1909 Sebedražice, úředník 

141. Vlk Jaroslav, vojín, *1908 Český Boratín (Volyň), úředník 

142. Vodvářka Jindřich Ing., četař aspirant, *1910 Temešvár, strojní inženýr 

143. Vojkůvka Miroslav, poručík, *1910 Radvanice, úředník 

144. Vojtíšek Karel, poručík, * 1906 Zásmuky, technický úředník 

145. Volka Lubomír, vojín, *1917 Praha, číšník 

146. Vyhnálek Josef, desátník aspirant, * 1911 Dolní Bouzov, hospodářský adjunkt 

147. Vyhnis Jaroslav, desátník, * 1909 Plzeň, úředník 

148. Zahradník Jaroslav, vojín, *1915 Bratislava, úředník 

149. Zeman Boris, vojín, * 1918 Slavuta (Volyň), řezník 

150. Žlutohlávek Emil, vojín,*1894 Příkazy, úředník 
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II: Seznam příslušníků Kvasilovské skupiny, kteří ze skupiny v době jejího pobytu na 

Volyni vystoupili.  

 

Zpracováno podle: VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, čj. 360, Seznam osob, které prošli 

evidenčními záznamy přisl. býv. čs. legie zahr. v Kvasilově Českém, ale v době odsunu skupiny nebyli 

členy. 

 

Poř.

čís. 
Hodnost 

Příjmení a 
Jméno 

rok a místo 
narození 

Datum 
ochodu 

Důvod odchodu ze skupiny 

1 Voj. 
Wronski  
Hynek 

1920 
Heřmanice 

25. 9. 1939 
Jako polský státní příslušník 
dobrovolně opustil skupinu. 

2 kap. 
Schmidhuber 
Karel 

1899  
Zabrza 

28. 9. 1939 

Chtěli překročit Rumunské hranice. 
Karel Schmidhuber poslal do 
Kvasilova korespondenční lístek 
z Bělehradu. Josef Franěk  se 
dostal k Východní skupině čs. 
armády. 

3 des. Zbytek Karel 
1902  
Místek 

4 vojín Franěk Josef 
1900  
Kyjov 

5 
voj.  
Asp. 

Ritz Ota ? 
28. 9. 1939 

Odjeli z Českého Kvasilova, aby 
pátrali po osudu skupiny štábního 
kapitána Františka Divokého. 
Podařilo se jim dostat k Východní 
skupině československé armády. 6 nadporučík Švíř Ladislav 1915 Kvaslny 

7 
svobodník Chojnacki 

Felix 
1902 Varšava 

2. 10. 1939 
 Jako polský státní příslušník 
dobrovolně opustil skupinu. 

8 poručík Kilián Václav 
1915  
Janovice 

2. 10. 1939 
 Vedení skupiny nechali vzkaz, že 
odcházejí do Rumunska.  

9 četař Koukal Josef 
1912 
Jenišovice 

10 vojín Žižka Jaroslav 
1904 
 Písek 

2. 11. 1939 

Oznámil výboru skupiny, že 
odchází „na vandr“. Pohyboval se 
po území Volyně s písemnostmi 
Československého konzulátu 
z Krakova. Představoval se jako 
“ředitel konzulátu“. Lákal na 
krajanech peníze. Později odešel 
neznámo kam.  

11 poručík Šťastný Jan 
1913 
 Chrušice 

13. 11. 
1939 

Dobrovolně odešel za skupiny 
pracovat do nitra SSSR. 

12 
Četař 
aspirant 

Hönig Jan 
1909  
Brno 

18. 11. 
1939 

Prohlásili, že chtějí zůstat pracovat 
v SSSR. 

13 vojín Janiš Frantšek 1901 Kvasice 

14 vojín Koka Karel 
1917  
Slazská 

15 podporučík Lízálek Jiří 
1912  
Praha 

16  
Maláčová 
Lidmila 

1916 
Tylovice 

17 četař Mareš Jan 1914  
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Petit  Queuilly  
(Francie) 

18 vojín Mráček Jiří 1918 Bohdalín 

19 svobodník Trojánek Karel 
1904  
Mariánské Hory 

5. 2. 1940 
Odjel k Východní skupině čs. 
armády do Jarmolinců.  

20 vojín Vlček Gejza 
1909 
Sebedražice 

27. 2. 1940 

Prohlásil, že chce zůstat v SSSR. 
Působil jako učitel v obci Mirohošť 
Česká.  
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III: Graf s věkovým rozložením členů Kvasilovské skupiny 

Zpracováno podle: VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, čj: 257-260, Jmenné seznamy 

příslušníků voj. skupiny v Českém Kvasilově a okolí podle jednotlivých zbraní. 
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IV: Organizace Kvasilovské roty 

Zpracováno podle VÚA-VHA, f. Pl, kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, čj. 372, Denní rozkaz Kvasilovské 

roty č. 2 z 27. 3. 1940, s. 1. 

Velitelství 

Velitel roty: nadporučík Bohumil Nekvasil 

Účetní rotmistr: rotný Lev Hřebačka 

Účetní poddůstojník: vojín Jan Kasík 

Výkonný rotmistr: četař Vilém Cochlar 

Spojka velitele roty: desátník Richard Tesařík 

Zdravotní poddůstojník: desátník Adolf Friedman 

Trubač: četař Václav Kořínek 

 

I. četa 

Velitel: poručík Bohumil Lenc 

Zástupce velitele: rotmistr Adolf Fornusek 

 

II. četa 

Velitel: nadporučík Vladimír Fišer 

Zástupce velitele: rotmistr Václav Smrčka 

 

III. četa 

Velitel: poručík Václav Fládr 

Zástupce velitele: četař Josef Šuma  

 

IV. četa 

Velitel: poručík Miroslav Štěpánek 

Zástupce velitele: vojín aspirant Pavel Hájek 
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V: Obrazová příloha 

a. Fotografie s přímým vztahem ke Kvasilovské skupině 

 

Žáci školy ćeské matice ve Zdolbůnově během školního výletu do Vieličky v roce 1939. 

Tehdy byly navázány první kontaky se skupinou vojenských emigrantů z bývalého 

československa (Foto archív Ing. Josefa Vlka, kopie v archívu autora).  

 

Předseda Kvasilovské skupiny Bohumil Nekvasil (VÚA-VHA, f. Kvalifikační listiny, 

Nekvasil Bohumil, s. 1. ) 
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Druhým předsedou Kvasilovské skupiny byl Bohumil Liška (Převzato z: 

http://aces.safarikovi.org/biography/cz/cz/liska.html). 

 

 

Portrét příslušníka Kvasilovské skupiny Bohumila Cvika. Autorem portrétu je 

Wlastimil Hofman (Zdroj: VÚA-VHU, f. Pl, K. 5, inv. č. 32, sign. 16/2). 
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Rub a líc praporu Sokolské jednoty z Českého Kvasilova, které při odjezdu předán 

Kvasilovské skupině. V současnosti je prapor uložen v Regionálním muzeu Karla Aloise 

Polánka v Žatci (Převzato z: Mikuláš ŠEREŤUK: Kronika Českého Kvasilova, Praha 2003, s. 

69). 
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Portréty účastníků vzpomínkového večera u příležitosti výročí narození prezidenta 

osvoboditele Tomaše Garrigue Masaryka dne 7. března 1940 v Českém Kvasilově. 

V horní řadě zleva: Richard Tesařík, Michal Straka, Rudolf Šenk, Friedman Alexandr, 

Richard Tausig, Kurt Langr, Sedláček Alois, Ema Skalická, Oldřich Kvapil, Marta 

Hapalová, Jaroslav Taudy, Lev Hřebačka, Bohumil Ploštica, Zdeněk Hapala, Ada 

Hofmanová a Wlastimil Hofman, který je autorem portrétů (zdroj: VÚA-VHU, f. Pl, 

nezpracováno). 
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Před budovou sokolovny, která příslušníkům Kvasilovské jednotky sloužila jako 

dočasná ubikace, později jako jídelna se v březnu 1940 vyfotografovali: Stojící z leva: 

M. Fleischer, J. Pecka, K. Balík, V. Soukup, ?, Křivský, Doubková, V. Jílek, L. Fischer, 

J. Lazar, F. Fronc, J. Švec, J. Vyhnis, A. Šimandl, J. Kuhn, ?, Křivský. Sedící od leva: E. 

Doubek, T. Motyčka, K. Kopal, ? Nyče (nebyl členem skupiny), Z. Škarvada, J. 

Vyhnálek. Ležící od leva: J. Dobrovolný a B. Zeman (Převzato z Josef HAVEL: Nikdy se 

nevzdávat. Životní příběh generála Zdeňka Škarvady, Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 

108.)  
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b. Fotografie některých míst, kde byla ubytována Kvasilovská skupina 

 
Cesta od železniční zastávky v Českém Kvasilově směrem ke škole (NA, f. Svaz Čechů 

z Volyně – Žatec (dále jen SvČV-Žatec, inv. č. 677). 

 

 
Jedna z ulic Českého Kvasilova (NA, f. SvČV-Žatec, inv. č. 507). 
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Pravoslavný kostel v Českém Kvasilově. Dle denního rozkazu č. 1 z 23. září 1939 se 

měli bohoslužby „hromadně a bez ohledu na náboženskou příslušnost“ účastnit také 

příslušníci Kvasilovské skupiny (NA, f. SvČV-Žatec, inv. č. 778). 

 

  
Hovorkův mlýn v Hulči české, kde při mletí obilí krátce asistovali také někteří členové 

Kvasilovské skupiny. Fotografie byla z největší pravděpodobností pořízená v průběhu 

druhé světové války (NA, f. SvČV-Žatec, inv. č. 492). 
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Hlavní ulice v Kupičově v pozadí pravoslavný kostel. V této obci našla dočasné 

ubytování část Kvasilovské skupiny označovaná jako četa Kupičov (NA, f. SvČV-Žatec, 

inv. č. 503). 

 

 

Jedna z hlavních ulic v městě Dubně. Také zde byly ubytování příslušníci Kvasilovské 

skupiny (NA, f. SvČV-Žatec, inv. č.  483). 
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c. Členové výboru na portrétech Wlastimila Hofmana 

 

Následující skici členů výboru pocházejí z kroniky Kvasilovské skupiny, kde jsou 

vlepeny za zápis ze dne 26. 2. 1940 (VHÚ-VHA, f. PL, Nezpracovaný materiál, kronika) 

 

 
Předseda Kvasilovské skupiny Bohumil Nekvasil  
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Jaroslav Taudy 
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Zdeněk Hapala 
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Jaroslav Pecka 



102 
 

 

Vilém Murcek 
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Lev Hřebačka 
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VI. Výběr z dokumentů 

Dokument č. 1: Potvrzení o zakoupení pneumatik u firmy Fabian Brużas dne 16. 9. 

1939.  

(VÚA-VHA, f. Pl. kart. 2, inv. č. 12, sign. 4/4, Korespondence čs. konzulátu v Krakově, Potvrzení o 

zaplacení částky 34 zlotých za pneumatiky a duše firmě Fabian Brużas z 16. 9. 1939) 
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Dokument č. 2: Opis potvrzení z 13. 10. 1939 o tom, že vesnice Český Kvasilov, Huleč 

Českou, Hlinsk Český a Závidov má právo pouze obsazovat Kvasilovská skupina. 

Originál potvrzení se nedochoval. 

(VÚA-VHA, f. Pl. kart. 2, inv. č. 10, sign. 4/2, č. j. 31, Opis potvrzení o obsazení některých vesnic 

Kvasilovskou skupinou z 11. 10. 1939) 
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Dokument č. 3: Z počátku skupiny vydávala denní rozkazy. První denní rozkaz vydali 

již 23. 9. 1939.  

(VÚA-VHA, f. Pl. kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, č. j. 319, Denní rozkaz č. 1 z 23. 9. 1939) 
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Dokument č. 4: Ukázka Listiny zpráv. Dokumentu, který nahradil vydávání denních 

rozkazů.  

(VÚA-VHA, f. Pl. kart. 2, inv. č. 11, sign. 4/3, č. j. 298, Listina zpráv č. 2  z 5. 12. 1940) 
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VII. Mapové přílohy 

Mapa č. 1: Přesuny jednotky Ludvíka Svobody Polskem. 

Zpracováno podle: Josef HAVEL: Nikdy se nevzdávat. Životní příběh generála Zdeňka 

Škarvady, Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 83. Kreslil Roman Štér. 

Poznámka: ……. Hranice SSSR po 17. 9. 1939. 
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Mapa č. 2: Přechod jednotky Ludvíka Svobody na Sovětské území a přesun na první 

místa jejich internace, včetně zakreslení místa spojení Kvasilovské skupiny v Šepetovce. 

Zpracováno podle: Josef HAVEL: Nikdy se nevzdávat. Životní příběh generála Zdeňka 

Škarvady, Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 85. Kreslil Roman Štér. 
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Mapa č. 3: Pohyb skupinky Bohumila Nekvasila v Polsku. 

Zpracováno podle: Josef HAVEL: Nikdy se nevzdávat. Životní příběh generála Zdeňka 

Škarvady, Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 91. Kreslil Roman Štér. 

Poznámka: ……. Hranice SSSR po 17. 9. 1939 
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Mapa č. 4: Pohyb skupinky pracovníků krakovského konzulátu v Polsku 

Zpracováno podle: Josef HAVEL: Nikdy se nevzdávat. Životní příběh generála Zdeňka 

Škarvady, Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 87. Kreslil Roman Štér 

Poznámka: ……. Hranice SSSR po 17. 9. 1939 
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Mapa č. 5: Cesta Kvasilovské skupiny (spolu s Východní skupinou Československé 

armády v zahraničí) do Oranek a na další místa internace (Suzdal). Na nákresu je pro 

příklad zaznačena cesta Zdeňka Škarvady ze Suzdalu mimo SSSR.  

Zpracováno podle: Josef HAVEL: Nikdy se nevzdávat. Životní příběh generála Zdeňka 

Škarvady, Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 121. Kreslil Roman Štér. 
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Mapa č. 6: Mapa se zaznačenými obcemi, které na konci svého pobytu obývala Kvasilovská 

skupina. Legenda: 1 Český Kvasilov, 2 Dubno, 3 Hlinsk, 4 Huleč Česká, 5 Luck,6 Lvov, 7 

Sarny (poloha této obce, je zaznačena pouze orientačně - nachází se mimo mapu), 8 Mirotín, 

9 Radvizilov, 10 Rovno, 11 Český Straklov, 12 Závidov. 

Na mapu z www. google.cz vesnice zaznačil Roman Štér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


